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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.
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W∏adimir Megre
ANASTAZJA
“Istniej´ dla tych, dla których istniej´”

OD T¸UMACZA
Drodzy Czytelnicy! Od dwóch lat mieszkam w Polsce. Jeszcze niezbyt dobrze i poprawnie pos∏uguj´ si´
j´zykiem polskim, ale postanowi∏am przekazaç Wam te treÊci, które sà bardzo rozczytywane w ca∏ej Rosji i
innych krajach Europy i Êwiata. Najlepiej jak potrafi´, odtworzy∏am w j´zyku polskim kombinacj´ liter, którà
stworzy∏a Anastazja, bohaterka tej ksià˝ki. Dodam tylko, ˝e w Rosji powsta∏y szko∏y, w których realizuje si´
wychowawcze metody Anastazji. Mam nadziej´, ˝e Paƒstwo równie˝ z zainteresowaniem odniesiecie si´ do
treÊci ksià˝ki. ˚ycz´ jak najlepszych doznaƒ i uczuç w ˝yciu.

OAUTORZE
W∏adimir Megre urodzi∏ si´ 23 lipca 1950 roku. Ta ksià˝ka jest jego pisarskim debiutem. On sam jest znanym biznesmenem, prezesem zarzàdu Mi´dzyregionalnego Zwiàzku Przedsi´biorców Syberii. W latach 19941995 zorganizowa∏ na swój rachunek dwie du˝e handlowe ekspedycje po rzece Ob na statkach ˝eglugi Êródlàdowej na trasie Nowosybirsk - Salechard - Nowosybirsk.
O jego pierwszej ekspedycji “Kupiecka karawana” du˝o pisano w prasie Syberii, Chanty-Mansijskiego i Jama∏o-Nienieckiego Narodowego Okr´gu. Przez bardzo d∏ugi czas dla przyjació∏ i krewnych by∏o zagadkà, co
sprawi∏o, ˝e przedsi´biorca z dziesi´cioletnim sta˝em zainwestowa∏ w nià prawie ca∏y swój kapita∏, a pozosta∏à cz´Êç odda∏ w zastaw hipoteczny.
Wiadomo by∏o, ˝e ekspedycja nie przyniesie zysku, lecz ogromne straty. Ksià˝ka przez niego napisana wyjaÊnia owà zagadk´. Autor przywióz∏ z tej ekspedycji to, czego nie mo˝na przeliczyç w wymiarze materialnym.
W kilku najwa˝niejszych gazetach opublikowa∏ sensacyjne materia∏y, które wywo∏a∏y szeroki oddêwi´k wÊród
czytelników i komentarze naukowców. On sam powiedzia∏:
“Nie jestem z zawodu pisarzem i nie mam sta˝u w literackim rzemioÊle, dlatego powinienem przeprosiç
czytelników za styl moich wypowiedzi. Ksià˝ka ta nie nale˝y do publicystyki, fantastyki czy przygody mimo
nadzwyczajnoÊci opisywanych w niej wydarzeƒ. Nie uda∏o mi si´ okreÊliç, jaki gatunek literacki reprezentuj´”.

DZWONIÑCY CEDR
Wiosnà 1994 roku zafrachtowa∏em trzy rzeczne statki, na których odby∏em czteromiesi´cznà ekspedycj´
po syberyjskiej rzece Ob, od Nowosybirska do Salechardu i z powrotem. Jej celem by∏o nawiàzanie ekonomicznych kontaktów z regionami dalekiej pó∏nocy.
Ekspedycja nazywa∏a si´ “Kupiecka karawana”. Najwi´kszy statek pasa˝erski nosi∏ nazw´ “Patryk Lumumba” (zdaniem autora, w zachodniosyberyjskiej ˝egludze Êródlàdowej dziwnie nazywa si´ statki: “Maria Uljanowa”, “Patryk Lumumba”, “Micha∏ Kalinin”,jakby na Syberii nie by∏o innych historycznych osobistoÊci). Na nim
mieÊci∏y si´: sztab kolumny statków, wystawa przedsi´biorców Syberii i sklep. Kolumna mia∏a pokonaç trzy
i pó∏ tysiàca kilometrów na pó∏noc od Nowosybirska, odwiedziç du˝e miasta, takie jak Tomsk, Ni˝niewartowsk,
Surgut, Chanty-Mansijsk, Salechard, a tak˝e ma∏e miasta, do których mo˝na dojechaç z ∏adunkiem tylko
w wyjàtkowo krótkim okresie ˝eglownoÊci rzeki.
W dzieƒ kolumna statków zatrzymywa∏a si´ w miejscach zamieszka∏ych. Tam handlowaliÊmy i prowadziliÊmy rozmowy w celu nawiàzania sta∏ych kontaktów ekonomicznych. Podró˝owaliÊmy przewa˝nie nocà, je˝eli
zaÊ warunki meteorologiczne by∏y niekorzystne, cumowaliÊmy przy ma∏ych osadach i organizowaliÊmy zabaw´ dla miejscowej m∏odzie˝y. Takie imprezy by∏y tam rzadkoÊcià. Kluby i Domy Kultury w ostatnim czasie
stopniowo ulega∏y dewastacji i nie oferowa∏y ˝adnych atrakcji, imprezy kulturalne prawie si´ nie odbywa∏y.
Zdarza∏o si´, ˝e w przeciàgu doby podró˝y nie spotykaliÊmy nawet jednej ma∏ej wioski. Tylko tajga i jedyna
na d∏ugie kilometry transportowa arteria - rzeka.
Wtedy jeszcze nie wiedzia∏em, ˝e na jednym z tych odcinków czeka mnie spotkanie, które odmieni ca∏e
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moje ˝ycie.
KiedyÊ wyda∏em polecenie zacumowania prowadzàcego statku przy brzegu, obok ma∏ej wioski, liczàcej kilka domów i oddalonej dziesiàtki kilometrów od du˝ych osad. Postój zaplanowano na trzy godziny, ˝eby za∏oga statku mog∏a odpoczàç na làdzie, mieszkaƒcy - kupiç ˝ywnoÊç i inne towary, a my nabyç od nich za grosze
leÊne runo i ryby.
W czasie postoju zwrócili si´ do mnie, jako do przewodnika, z bardzo dziwnà proÊbà dwaj miejscowi starcy.
Jeden ca∏y czas milcza∏. Mówi∏ ten m∏odszy. Namawia∏ mnie, bym da∏ im pi´çdziesi´ciu ludzi (za∏oga statku liczy∏a tylko szeÊçdziesiàt pi´ç osób), których zaprowadzà w g∏àb tajgi, dwadzieÊcia pi´ç kilometrów od miejsca
postoju statku, ˝eby Êciàç - jak to okreÊlili - dzwoniàcy cedr. Cedr, którego wysokoÊç, wed∏ug nich, wynosi∏a
oko∏o czterdziestu metrów. Zaproponowa∏ dodatkowo poci´cie go na cz´Êci, które b´dzie mo˝na ∏atwo zanieÊç na statek. Zabraç powinniÊmy absolutnie wszystko. Ka˝dà cz´Êç nale˝y pociàç na mniejsze kawa∏ki, po
jednym wziàç dla siebie, a reszt´ rozdaç bliskim, znajomym, wszystkim, którzy zechcà przyjàç taki dar. Starszy cz∏owiek powiedzia∏, ˝e ten cedr ma nadzwyczajne w∏aÊciwoÊci i jego kawa∏ek nale˝y nosiç na piersiach.
Trzeba za∏o˝yç go, stojàc boso na trawie, i nast´pnie przycisnàç lewà d∏onià do obna˝onej piersi. Po minucie
poczuje si´ przyjemne, idàce od cedru ciep∏o, potem cia∏o przeniknie lekki dreszcz. Od czasu do czasu, kiedy
b´dzie si´ pojawia∏o pragnienie, trzeba g∏adziç opuszkami palców t´ stron´ kawa∏ka cedru, która nie przylega
do cia∏a, przytrzymujàc kciukami drugà stron´. Ju˝ po trzech miesiàcach osoba posiadajàca kawa∏ek dzwoniàcego cedru zauwa˝y znaczne polepszenie samopoczucia i wyleczy si´ z wielu chorób.
– Czy z AIDS tak˝e? – zapyta∏em i opowiedzia∏em im krótko o chorobie, której szczegó∏y zna∏em. Starzec
z pewnoÊcià w g∏osie odpowiedzia∏:
– Z wszelkich chorób!
Ale wed∏ug niego by∏oby to zbyt proste. G∏ówna si∏a cedru tkwi w tym, ˝e jego energia nie tylko uzdrawia fizyczne, ale tak˝e sprawia, ˝e cz∏owiek staje si´ bardziej ˝yczliwy i utalentowany oraz odnosi wi´cej sukcesów.
O leczniczych w∏aÊciwoÊciach cedru troch´ wiedzia∏em, ale wydawa∏o mi si´ ca∏kowicie niewiarygodne, ˝eby jego oddzia∏ywanie mog∏o wp∏ywaç na uczucia i zdolnoÊci cz∏owieka. Zaczà∏em t∏umaczyç starcom, ˝e na
“wielkiej ziemi” kobiety, ˝eby si´ podobaç, noszà bi˝uteri´ ze z∏ota i srebra.
– Noszà, bo nie znajà si∏y i w∏aÊciwoÊci cedru – otrzyma∏em odpowiedê.
– Z∏oto to proch w porównaniu z jednym kawa∏kiem tego cedru. Nie chcàc si´ sprzeczaç, z szacunku dla
ich wieku, powiedzia∏em:
– Byç mo˝e... pod warunkiem, ˝e wielki mistrz rzeêby przy∏o˝y swojà r´k´ i stworzy coÊ niezwykle pi´knego. Ale on na to odpowiedzia∏:
– Mo˝na wyrzeêbiç, ale lepiej samemu szlifowaç palcami, kiedy dusza tego b´dzie chcia∏a. Wtedy cedr
równie˝ otrzyma zewn´trznie pi´knà form´.
W tej chwili m∏odszy z m´˝czyzn pospiesznie rozpià∏ wys∏u˝onà kurtk´ i koszul´ i pokaza∏ to, co mia∏ na
piersi. Zobaczy∏em wypuk∏y okràg, a mo˝e owal. Kolory na nim – fioletowy, malinowy, rudawy – tworzy∏y niezrozumia∏y rysunek, s∏oje drewna naÊladowa∏y strumyczki. Nie umiem oceniaç dzie∏ sztuki, pomimo ˝e odwiedza∏em mnóstwo ró˝nych galerii obrazów. Âwiatowe arcydzie∏a nie budzi∏y we mnie wyjàtkowych emocji, ale
to, co wisia∏o na piersiach dziadka, wywo∏a∏o wi´cej uczuç ni˝ odwiedziny w Galerii Trietiakowskiej. Zapyta∏em:
– Ile lat szlifowa∏ pan swój kawa∏ek cedru?
– Dziewi´çdziesiàt trzy – odpowiedzia∏ dziadek.
– A ile ma pan lat? – Sto dziewi´tnaÊcie.
W tym momencie nie uwierzy∏em – wyglàda∏ na blisko siedemdziesiàt pi´ç lat. Albo nie wyczu∏ moich wàtpliwoÊci, albo nie zwróci∏ na nie uwagi i troch´ emocjonalnie zaczà∏ mnie przekonywaç, ˝e u innych osób b´dzie on ∏adny ju˝ po trzech latach, a póêniej coraz pi´kniejszy, szczególnie u kobiet. Od cia∏a w∏aÊciciela b´dzie si´ rozchodzi∏ b∏ogi aromat, nieporównywalny do aromatu komponowanych przez cz∏owieka perfum. Od
starców rzeczywiÊcie dochodzi∏a bardzo przyjemna woƒ, poczu∏em to, pomimo ˝e pal´ i, jak przypuszczam,
mój w´ch jest nieco przyt´piony. Zauwa˝y∏em te˝, ˝e mowa, sposób budowania zdaƒ i wyciàgania wniosków
– nie przystajà do mowy mieszkaƒców dalekiej pó∏nocy. Intonacj´ niektórych zdaƒ pami´tam do dzisiaj. Starzec powiedzia∏:
– Bóg stworzy∏ cedr w celu zgromadzenia energii kosmosu. Od kochajàcego cz∏owieka wychodzà promienie, które w u∏amku sekundy odbijajà si´ od znajdujàcych si´ nad nim planet, znowu dosi´gajà ziemi i dajà ˝ycie wszystkim stworzeniom. S∏oƒce jest jednà z tych planet, które odbijajà nieca∏e widma tych promieni. W kosmos uchodzà od cz∏owieka tylko dobre promienie i z kosmosu tak˝e wracajà tylko i wy∏àcznie pozytywne pro-
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mienie. JeÊli w cz∏owieku zgromadzà si´ okrutne, niew∏aÊciwe stany emocjonalne, to powstaje w nim ciemne
promieniowanie, które nie mo˝e wznieÊç si´ w gór´ i uchodzi w g∏àb ziemi. Odbijajàc si´ od jej wn´trza, wraca na powierzchni´ i wywo∏uje kataklizmy: erupcje wulkanów, trz´sienia ziemi i wojny. Najwy˝szym osiàgni´ciem odbitych czarnych promieni jest uzyskanie wp∏ywu na cz∏owieka i nasilenie w dwójnasób jego okrutnych
cech.
Cedr ˝yje pi´çset pi´çdziesiàt lat. Milionami swoich igie∏-liÊci w dzieƒ i w nocy ∏apie i wch∏ania w siebie jasnà energi´, ca∏e jej widmo. W czasie ˝ycia cedru przechodzà nad nim wszystkie cia∏a niebieskie, powrotnie
odbijajàc promienie ku ziemi.
Wyobraê sobie, ˝e nawet maleƒki kawa∏ek cedru ma wi´cej energii ni˝ wszystkie razem, stworzone przez
cz∏owieka, noÊniki energii. Cedr za poÊrednictwem kosmosu przyjmuje wychodzàcà od cz∏owieka energi´,
przechowuje jà i oddaje wtedy; kiedy jej brakuje w kosmosie, a wi´c w cz∏owieku i we wszystkim, co ˝yje i roÊnie na ziemi. Rzadko sà spotykane cedry, które gromadzà, ale nie oddajà z powrotem zakumulowanej energii. Kiedy drzewo osiàgnie pi´çset lat ˝ycia, zaczyna dzwoniç. W taki sposób daje znak, ˝e mo˝na wykorzystaç nagromadzonà w nim energi´. Taki cedr dzwoni przez trzy lata. Po tym czasie, je˝eli nikt go nie znajdzie,
a tym samym cedr nie b´dzie mia∏ mo˝liwoÊci oddania nagromadzonej przez kosmos energii bezpoÊrednio
cz∏owiekowi, zacznie jà gubiç, spalajàc w sobie. M´czàcy proces spalania – umierania cedru trwa dwadzieÊcia siedem lat. Niedawno znaleêliÊmy taki cedr. WyliczyliÊmy, ˝e dzwoni ju˝ od dwóch lat, zatem zosta∏ ju˝
tylko rok. Trzeba go Êciàç i rozdaç du˝ej liczbie ludzi.
Starzec mówi∏ d∏ugo, w jego g∏osie brzmia∏a spokojna pewnoÊç siebie. Kiedy jednak emocje i wzburzenie
bra∏y w nim gór´, zaczyna∏ szybko, jakby grajàc na instrumencie, polerowaç opuszkami palców swój kawa∏ek
cedru zawieszony na piersi. Na dworze by∏o zimno, od rzeki wia∏ ch∏odny wiatr, ale wys∏u˝ona kurtka i koszula starca by∏y niezmiennie rozpi´te.
Ze statku na brzeg zesz∏a pracownica firmy, Lidia Pietrowna. Powiedzia∏a, ˝e za∏oga jest przygotowana do
odp∏yni´cia i czeka na koniec mojej rozmowy.
Po˝egna∏em si´ ze starcami i wszed∏em na statek. Nie mog∏em spe∏niç ich proÊby, poniewa˝ zatrzymanie
statku na trzy doby spowodowa∏oby bardzo du˝e straty. Po drugie, wszystko, co us∏ysza∏em od starców, potraktowa∏em jako zabobon albo odniesienie do miejscowych mitów.
Nast´pnego dnia w czasie narady zauwa˝y∏em, ˝e Lidia Pietrowna ciàgle muska∏a zawieszony na swojej
piersi kawa∏ek cedru. Potem wyjaÊni∏a mi, ˝e kiedy wchodzi∏em na statek, widzia∏a, ˝e ten stary cz∏owiek, który ze mnà rozmawia∏, zagubionym wzrokiem patrzy∏ raz na mnie, a raz na swojego starszego przyjaciela i mówi∏ zdenerwowany: “Jak to si´ sta∏o...? W ogóle nie umiem mówiç ich j´zykiem... Nie uda∏o si´ ich przekonaç.
Nie zdo∏a∏em! Nie umia∏em tego zrobiç! Nic si´ nie uda∏o”. Wtedy drugi starzec odezwa∏ si´: “By∏eÊ niedostatecznie przekonujàcy, synku. Nie uÊwiadomili sobie tego”.
– Kiedy wchodzi∏am po trapie, staruszek, który z tobà rozmawia∏, nagle podbieg∏ do mnie, chwyci∏ mnie za
r´k´ i zaprowadzi∏ na traw´. Wyciàgnà∏ z kieszeni sznurek, na który by∏ nawleczony ten kawa∏ek cedru, za∏o˝y∏ mi go na szyj´, przycisnà∏ mojà i swojà d∏onià do piersi. Poczu∏am wówczas na swoim ciele dreszcz. A kiedy odchodzi∏am, on bez ustanku powtarza∏: “Szcz´Êliwej drogi, bàdêcie szcz´Êliwi, przyjedêcie na drugi rok,
wszystkiego najlepszego, b´dziemy na was czekaç, szcz´Êliwej drogi”. Kiedy statek odp∏ywa∏, macha∏ r´kà,
po czym usiad∏ na trawie. Popatrzy∏am na niego przez lornetk´. Starzec siedzia∏ na trawie, jego plecy drga∏y.
Starszy schyli∏ si´ nad nim i g∏aska∏ go po g∏owie.
Po powrocie statku do Nowosybirska poczu∏em silne bóle. Postawiono diagnoz´: wrzód dwunastnicy i dyskopatia piersiowej cz´Êci kr´gos∏upa. W szpitalnej ciszy by∏em odizolowany od codziennej krzàtaniny i marnoÊci. Jednoosobowy, luksusowy pokój dawa∏ mi mo˝liwoÊci spokojnego przeanalizowania rezultatów czteromiesi´cznej ekspedycji i zrobienia biznesplanu na nast´pnà. Ale pami´ç jakby oddala∏a wszystkie wydarzenia, wysuwa∏a na pierwszy plan starców i opowiedzianà przez nich histori´.
Na mojà proÊb´ do szpitala zosta∏a dostarczona wszelka mo˝liwa literatura dotyczàca cedrów. Porównujàc
przeczytane na ten temat artyku∏y, coraz bardziej by∏em zachwycony i zdziwiony. Zaczyna∏em wierzyç w przekazanà przez starców wiedz´. W ich opowieÊci by∏a jakaÊ prawda, a mo˝e nawet wszystko by∏o prawdà.
W ksià˝kach z zakresu medycyny niekonwencjonalnej bardzo du˝o mówi si´ o leczniczych w∏aÊciwoÊciach
cedru. Wszystkie jego cz´Êci, zaczynajàc od igie∏-liÊci, a koƒczàc na korze, wykazujà si´ wysoce efektywnymi
leczniczymi w∏aÊciwoÊciami. Drewno ma pi´kny wyglàd, dlatego wykorzystujà je artyÊci rzeêbiarze. Wyrabia
si´ z niego meble i specjalistyczne detale do instrumentów muzycznych. Igliwie cedru ma w∏aÊciwoÊci fitostatyczne i zdolnoÊci odka˝ania powietrza, a drewno wydziela bardzo charakterystycznà, balsamicznà, przyjaznà
woƒ. Umieszczony w domu niewielki kawa∏ek cedrowego drewna odstrasza mole. W literaturze popularnonaukowej podkreÊlono, ˝e w∏aÊciwoÊci cedru rosnàcego na pó∏nocy sà bardziej intensywne, ani˝eli cedru ro-
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snàcego na po∏udniu.
Jeszcze w 1792 roku naukowiec, cz∏onek Akademii Nauk, prof. Pallas, napisa∏, ˝e owoce syberyjskiego cedru przywracajà cz∏owiekowi m´skie si∏y i m∏odoÊç oraz znacznie zwi´kszajà odpornoÊç organizmu na choroby. Istnieje wiele historycznych fenomenów bezpoÊrednio dotyczàcych cedru. Oto jeden z nich.
Niewykszta∏cony ch∏op, Grigorij Rasputin pochodzi∏ z g∏uchej syberyjskiej wioski, krainy, w której rosnà syberyjskie cedry. W 1907 roku, majàc pi´çdziesiàt lat, dotar∏ do Moskwy i przerazi∏ swojà wiedzà i przepowiedniami rodzin´ imperatora, do której nie wiadomo w jaki sposób si´ dosta∏. Przespa∏ si´ z wieloma kobietami
b∏´kitnej krwi. ˚y∏ burzliwie i niemoralnie. Kiedy nadszed∏ kres jego ˝ycia, mordercy byli zdziwieni, ˝e mimo tylu kul w ciele wcià˝ ˝y∏. Wspó∏czeÊni dziennikarze zastanawiali si´ nad fenomenem nadzwyczajnej wytrzyma∏oÊci jego organizmu i doszli do wniosku, ˝e jest to rezultat wychowania w cedrowym lesie i diety opartej na
orzechach tego cudownego drzewa. W wieku pi´çdziesi´ciu lat Rasputin móg∏ zaczynaç orgie w po∏udnie i zabawy te kontynuowaç do rana. Po takiej libacji i pijaƒstwie przyje˝d˝a∏ na pierwszà porannà msz´. Modli∏ si´
do ósmej, stojàc, a potem w domu pi∏ du˝o herbaty, aby wyp∏ukaç trucizn´. Do drugiej po po∏udniu przyjmowa∏
pacjentów, nast´pnie zabiera∏ damy i szed∏ z nimi do ∏aêni, a z ∏aêni jecha∏ do podmiejskiej restauracji, gdzie
powtarza∏ scenariusz poprzedniej nocy. ˚aden zwyk∏y cz∏owiek nie zniós∏by takiego trybu ˝ycia.
W spó∏czesny kilkakrotny mistrz Êwiata i igrzysk olimpijskich, Aleksander Karelin, do dzisiaj niepokonany,
tak˝e pochodzi z Syberii, krainy cedrów. Ten si∏acz do tej pory je orzechy cedru. Czy to przypadek? Ja przedstawiam tylko fakty, z którymi mo˝na si´ zapoznaç, czytajàc popularnonaukowà literatur´, lub takie, które mogà potwierdziç Êwiadkowie. Jednym z takich Êwiadków jest Lidia Pietrowna, która od starca otrzyma∏a kawa∏ek dzwoniàcego cedru, kobieta w wieku trzydziestu szeÊciu lat, m´˝atka, majàca dwójk´ dzieci. Jej mà˝,
z którym jestem zaprzyjaêniony, opowiada∏, ˝e w ich rodzinie od tej pory zapanowa∏a harmonia. PodkreÊla
te˝, ˝e jego ma∏˝onka jakby odm∏odnia∏a i zacz´∏a w nim wzbudzaç wi´cej uczuç, szacunku, nawet pragnienie
mi∏oÊci. Koledzy, którzy kontaktujà si´ z nià w firmie, te˝ zauwa˝yli zmiany. Sta∏a si´ bardziej ˝yczliwa,
uÊmiechni´ta.
Ta wielka liczba faktów i dowodów gaÊnie przed najwa˝niejszà sprawà, z którà mo˝ecie si´ paƒstwo zapoznaç. Ja te˝ nie mam wobec tego Êwiadectwa cienia wàtpliwoÊci – to Pismo Âwi´te Starego Testamentu, III
Ksi´ga Moj˝eszowa (14, 4). Bóg uczy, jak leczyç ludzi, odka˝aç mieszkanie za pomocà cedru. Kiedy porówna∏em fakty zebrane z ró˝nych êróde∏, nabra∏em pewnoÊci, ˝e wobec tej wiedzy wszystkie cuda Êwiata blednà. Wielkie tajemnice pobudzajàce umys∏y ludzkie zacz´∏y wydawaç si´ ma∏o wartoÊciowe w porównaniu z tajemniczym sakramentem dzwoniàcego cedru.
Dzisiaj nie mog´ wàtpiç w jego istnienie. Popularnonaukowa i biblijna literatura rozwia∏a wszystkie moje
wàtpliwoÊci. Stary Testament wspomina o cedrze czterdzieÊci dwa razy. Starotestamentowy Moj˝esz, który
przekaza∏ ludziom kamienne tablice, wiedzia∏ chyba o nim wi´cej, ani˝eli napisano w PiÊmie Âwi´tym. Mamy
ÊwiadomoÊç, ˝e w przyrodzie istniejà zio∏a, które mogà leczyç ludzkie choroby, a lecznicze w∏aÊciwoÊci cedru
sà potwierdzone przez literatur´ popularnonaukowà, przez powa˝nych i znanych naukowców, takich jak prof.
Pallas. Ta wiedza jest zbie˝na z wiedzà i màdroÊcià Starego Testamentu.
A teraz uwaga! Stary Testament wskazuje na cedr, tylko i wy∏àcznie na to jedno drzewo, a nie wspomina
o innych drzewach! Czy˝ nie mówi on o tym, ˝e cedr jest najmocniejszy ze wszystkiego, co istnieje w przyrodzie? Có˝ to mo˝e znaczyç? ˚e jest kompleksem leczniczym? To nie wszystko. Jeszcze jednà tajemnic´ ods∏ania, wi´kszà zagadk´ zadaje nam nast´pna opowieÊç biblijna Starego Testamentu:
Król Salomon wybudowa∏ Êwiàtyni´ z cedru. Aby przywieêç cedr z Libanu, dawa∏ Huramowi na wy˝ywienie
dla drwali “dwadzieÊcia tysi´cy kor wym∏óconej pszenicy, dwadzieÊcia tysi´cy kor j´czmienia, dwadzieÊcia tysi´cy bat oliwy z oliwek i dwadzieÊcia tysi´cy bat wina” (II Ks. Kronik 2, 7-9). Na proÊb´ króla Salomona Huram dostarczy∏ ludzi, którzy znali si´ na wycinaniu drzew cedrowych (II Ks. Kronik 2, 7). Co to za ludzie? Jakà
wiedz´ oni posiadali?
S∏ysza∏em, ˝e ˝yjà dzisiaj w dalekiej, g∏´bokiej Syberii drwale, którzy wybierajà odpowiednie, nadajàce si´
do budowy drzewa cedrowe. Ale dwa tysiàce lat temu wszyscy mogli posiadaç t´ wiedz´. Bez wzgl´du na to
istnia∏o jednak zapotrzebowanie na ludzi niezwykle uzdolnionych. Âwiàtynia zosta∏a wybudowana. W czasie
pierwszej mszy “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 [...]” (II Ks. Kronik 5, 11-14). Czy ten ob∏ok by∏ pràdem, czy duchem, có˝
to by∏o za zjawisko, w jaki sposób powiàzane z cedrem? Przecie˝ starcy opowiadali o dzwoniàcym cedrze,
który gromadzi jakàÊ energi´. Jakà? Który cedr jest silniejszy: libaƒski czy syberyjski? Prof. Pallas mówi∏, ˝e
lecznicze w∏aÊciwoÊci cedru rosnà w miar´ docierania do granicy leÊnej tundry, a to oznacza, ˝e silniejszy jest
syberyjski. W PiÊmie Âwi´tym powiedziano: “i sàdêcie po owocach”. To równie˝ potwierdza, ˝e wi´ksza moc
tkwi w syberyjskim cedrze! Niewiarygodne, ˝e nikt do tej pory nie zwróci∏ na to uwagi. Stary Testament, nauka

6

ubieg∏ych stuleci i wspó∏czesna majà jedno wspólne zdanie o cedrze.
Helena Rerych w swojej ksià˝ce ˚ywa etyka opowiada: “Podczas koronacji Króla Staro˝ytnego Horosanu
sta∏ym, niezwykle wa˝nym elementem uroczystoÊci by∏ puchar cedrowej smo∏y. Druidowie taki puchar wype∏niony cedrowà smo∏à nazywali pucharem ˝ycia. Znacznie póêniej smo∏´ zastàpiono krwià – zamiana ta nastàpi∏a przy zatraceniu ÊwiadomoÊci wiedzy danej przez Boga na temat duchowoÊci. Ogieƒ Zoroastra powsta∏ od
spalenia smo∏y w tym pucharze”. Jaka cz´Êç wiedzy naszych przodków na temat cedru, jego w∏aÊciwoÊci
i przeznaczenia przetrwa∏a i ˝yje w naszych czasach? Mo˝liwe, ˝e nic? Co wiedzà o nim starcy?
Nagle mojà pami´ç oÊwieci∏a sytuacja sprzed kilku lat. To wspomnienie wywo∏a∏o dreszcz w moim ciele.
Wtedy nie docenia∏em wagi tej sytuacji, ale teraz... Na poczàtku pierestrojki otrzyma∏em telefon z Nowosybirskiego Urz´du Cywilnego, zaproszono mnie jako przedstawiciela Zwiàzku Przedsi´biorców Syberyjskich na
spotkanie z powa˝nym zachodnim biznesmenem, który mia∏ rekomendacje od naszego Rzàdu. W spotkaniu
uczestniczy∏o te˝ kilku przedsi´biorców i pracowników Urz´du Cywilnego Nowosybirska. Ten zachodni biznesmen wyglàda∏ na zamo˝nego. Okaza∏o si´, ˝e by∏ Azjatà. Na g∏owie mia∏ turban, a palce jego ràk zdobi∏y
bardzo drogie sygnety. Omawiano, jak zwykle, mo˝liwoÊci wspó∏pracy w ró˝nych dziedzinach.
W czasie rozmowy goÊç powiedzia∏:
– MoglibyÊmy kupowaç od was orzechy cedrowe. Przy tych s∏owach nagle spr´˝y∏ si´, zaczà∏ si´ rozglàdaç, jakby sprawdza∏ reakcj´ przedsi´biorców. Ta sytuacja tak mocno utkwi∏a w mojej pami´ci, gdy˝ zaskoczy∏a mnie nag∏a zmiana jego zachowania. Po spotkaniu podesz∏a do mnie t∏umaczka, moskwianka, towarzyszàca goÊciowi i powiedzia∏a, ˝e on chce ze mnà porozmawiaç. Biznesmen oficjalnie oÊwiadczy∏, ˝e jeÊli zorganizuj´ dostaw´ cedrowego orzecha, ale wy∏àcznie Êwie˝ego, to oprócz ceny oficjalnej b´d´ mia∏ dobry,
przyzwoity procent dla siebie.
Orzechy nale˝a∏o dostarczyç do Turcji, gdzie produkowano z nich jakiÊ olej. Obieca∏em rozwa˝yç propozycj´, a sam postanowi∏em przeprowadziç rozpoznanie i rozeznaç si´, có˝ to za olej. Na gie∏dzie w Londynie,
która dyktuje Êwiatowe ceny, olej cedrowy kosztuje... do pi´ciuset dolarów za kilogram. Azjatycki biznesmen
proponowa∏ za dostarczony orzech cen´ dwóch-trzech dolarów za kilogram. Zadzwoni∏em do Warszawy, do
jednego z moich znajomych przedsi´biorców, aby zorientowa∏ si´, czy istnieje mo˝liwoÊç bezpoÊredniego
skontaktowania si´ z nabywcami tego produktu i zdobycia technologii wytwarzania oleju. Po miesiàcu otrzyma∏em odpowiedê, ˝e to niemo˝liwe. Nie uda nam si´ zdobyç technologii, i w ogóle w tej dziedzinie dzia∏ajà
takie si∏y zachodnie, ˝e lepiej si´ do tego nie wtràcaç i zapomnieç o pomyÊle. Wtedy zwróci∏em si´ do swojego dobrego znajomego, profesora technologii produkcji leÊnej, ˝eby w laboratoryjnych warunkach wyprodukowa∏ olej z cedrowego orzecha. Zakupi∏em orzech, sfinansowa∏em prac´, a profesor wyprodukowa∏ sto kilogramów oleju z cedrowego orzecha.
W tym czasie zatrudni∏em ludzi, którzy w archiwalnych dokumentach poszukiwali informacji na temat technologii produkcji cedrowego oleju i znaleêli Êlady z czasów rewolucyjnych i kilku lat po rewolucji. Na Syberii
istnia∏a wtedy organizacja pod nazwà Syberyjski Spó∏dzielca. Jej cz∏onkowie handlowali olejem, w tym równie˝ olejem cedrowego orzecha. Przedstawicielstwa tej spó∏dzielni znajdowa∏y si´ w Londynie i Nowym Jorku.
Stowarzyszenie to posiada∏o du˝o pieni´dzy na kontach w zachodnich bankach. Po rewolucji spó∏dzielnia rozpad∏a si´ i wi´kszoÊç jej cz∏onków wyemigrowa∏a. Premier Rosji, Krasin na spotkaniu z prezesem tej spó∏dzielni proponowa∏ mu powrót do Rosji, ale ten powiedzia∏, ˝e wi´cej pomo˝e Rosji, b´dàc za granicà.
Z archiwalnych dokumentów wynika, ˝e cedrowy olej by∏ produkowany w wielu wioskach syberyjskiej tajgi
za pomocà tylko i wy∏àcznie drewnianych pras. Jego jakoÊç zale˝a∏a od czasu zbioru i przeróbki orzecha. Niestety archiwiÊci nie zdradzili nam, kiedy by∏ najlepszy moment na zbiórk´ orzechów. Czy sekret ten pozostanie nieodgadni´tà tajemnicà? Faktem jest, ˝e w∏aÊciwoÊci lecznicze tego oleju nie majà sobie podobnych.
Czy tajemnica jego produkcji nie zosta∏a przekazana przez któregoÊ z emigrantów na zachód? Jak mo˝na
wyt∏umaczyç to, ˝e najbardziej leczniczy cedrowy orzech roÊnie na Syberii, a linia technologiczna znajduje si´
w Turcji? O jakich si∏ach zachodnich mówi∏ przedsi´biorca z Warszawy? Dlaczego nie wolno poruszaç tego
tematu? A mo˝e te zachodnie si∏y pompujà z rosyjskiej Syberii leczniczy produkt o tak niezwyk∏ych cechach?
Dlaczego, majàc takie bogactwo o nieporównywalnych cechach, potwierdzonych przez wieki i tysiàclecia, my
kupujemy za miliony, a mo˝e miliardy dolarów zachodnie lekarstwa i za˝ywamy je jak g∏upi? Dlaczego gubimy
wiedz´, która by∏a znana naszym niedalekim przodkom, ˝yjàcym jeszcze w naszym wieku? Ju˝ nie wspominam o PiÊmie Âwi´tym, opisujàcym sytuacj´ sprzed dwóch tysi´cy lat. Jakie nieznane si∏y starannie próbujà
wymazaç z pami´ci wiedz´ naszych przodków?
Jak zatem odnieÊç si´ do rady polskiego przedsi´biorcy, który mi podpowiada, bym nie wtràca∏ si´ w nie
swoje sprawy?! Oni robià wszystko, abyÊmy zapomnieli, jakim bogactwem sà cedrowe owoce i ich przetwory.
Trzeba przyznaç, ˝e czynià to skutecznie! Tak mnie to wzburzy∏o, ˝e postanowi∏em zrobiç wszystko, ˝eby
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jeszcze coÊ znaleêç. Zdecydowa∏em si´ powtórzyç ekspedycj´ po rzece Ob na pó∏noc, wykorzystujàc tylko jeden statek, “Patryk Lumumba”.
Zapakowa∏em do ∏adowni ró˝ne towary. Sal´ kinowà przerobi∏em na sklep. By∏em zmuszony zatrudniç nowych ludzi do pracy. Ze swojej firmy nie wzià∏em nikogo; i bez tego finanse bardzo ucierpia∏y. Po dwóch tygodniach od wyjazdu z Nowosybirska ochrona powiadomi∏a mnie, ˝e rozmowy o dzwoniàcym cedrze by∏y pods∏uchiwane. Zdaniem ochrony, wÊród przyj´tych do pracy by∏y, delikatnie mówiàc, “niezwyk∏e typy”. Zaczà∏em
zapraszaç cz∏onków za∏ogi statku i rozmawiaç z nimi o planowanym wejÊciu w tajg´. Niektórzy wyra˝ali zgod´, nawet bez ˝adnej dop∏aty. Inni chcieli du˝e kwoty za t´ operacj´, dlatego ˝e nie by∏o o niej mowy przy zawieraniu kontraktu. Co innego ˝yç w komfortowych warunkach na statku, a co innego iÊç dwadzieÊcia pi´ç kilometrów w g∏àb tajgi i dêwigaç baga˝. Mia∏em ju˝ niewiele Êrodków, a nie planowa∏em sprzeda˝y. Przecie˝
starcy mówili, ˝e kawa∏ki cedru trzeba rozdaç. Najwa˝niejszy, moim zdaniem, by∏ nie sam cedr, lecz tajemnica
produkcji oleju, i w ogóle dobrze by∏oby zdobyç ró˝ne informacje z tym zwiàzane.
Niebawem dzi´ki ochronie przekona∏em si´, ˝e próbujà mnie Êledziç za ka˝dym razem, gdy schodz´ na
làd. Nie mog∏em zrozumieç, w jakim celu? Kto za tym stoi? D∏ugo zastanawia∏em si´, co zrobiç, ˝eby nie pope∏niç b∏´du. U zna∏em, ˝e nale˝y przechytrzyç wszystkich, i to w tym samym momencie.

ANASTAZJA
Ksi´ga I
SPOTKANIE
Nikomu nic nie t∏umaczàc, wyda∏em rozkaz zatrzymania statku niedaleko miejsca, gdzie w ubieg∏ym roku
spotka∏em si´ ze starcami. Sam, na niedu˝ej ∏ódce, dotar∏em do wioski. Kapitanowi statku rozkaza∏em, by prowadzi∏ statek trasà handlowà. Mia∏em nadziej´, ˝e mieszkaƒcy wioski pomogà mi odnaleêç starców, na w∏asne oczy zobacz´ dzwoniàce cedry i omówi´ mo˝liwoÊci dostarczenia ich na statek. Przywiàza∏em ∏ódê do kamienia i chcia∏em skierowaç si´ do jednego z pobliskich domków, ale zauwa˝y∏em stojàcà na wzgórzu samotnà kobiet´ i poszed∏em w jej stron´.
Kobieta by∏a ubrana w starà kufajk´ i d∏ugà spódnic´. Na nogach mia∏a wysokie kalosze, jakie zak∏adajà
zwykle mieszkaƒcy osiedli pó∏nocy jesienià i wiosnà, g∏ow´ okrywa∏a chustka zawiàzana w taki sposób, by zas∏oniç czo∏o i szyj´. Trudno by∏o okreÊliç, ile ma lat. Przywita∏em si´ i opowiedzia∏em o dwóch starcach, z którymi spotka∏em si´ w ubieg∏ym roku.
– Z tobà, W∏adimirze, w ubieg∏ym roku rozmawiali mój dziadek i pradziadek – odpowiedzia∏a kobieta.
Zdziwi∏em si´: g∏os mia∏a m∏ody, dykcj´ wyraênà, mówi∏a od razu na ty i na dodatek zna∏a moje imi´. Nie
mog∏em sobie przypomnieç imion starców, nie pami´ta∏em nawet, czy byliÊmy sobie przedstawieni. PomyÊla∏em jednak, ˝e musia∏o tak byç, skoro ona mówi mi po imieniu. Postanowi∏em wykorzystaç sytuacj´ i przejÊç
z nià na ty, zapyta∏em wi´c:
– Jak ci na imi´? – Anastazja – odpowiedzia∏a kobieta i poda∏a r´k´ d∏onià w dó∏, jakby do poca∏unku.
Ten gest wiejskiej kobiety stojàcej na pustym brzegu, ubranej w kufajk´ i kalosze, a starajàcej si´ zachowywaç jak hrabina, rozÊmieszy∏ mnie. UÊcisnà∏em jej d∏oƒ. OczywiÊcie nie uca∏owa∏em. Anastazja, skr´powana,
uÊmiechn´∏a si´ i zaproponowa∏a w´drówk´ w g∏àb tajgi, do miejsca zamieszkania jej rodziny.
– Musimy przejÊç a˝ dwadzieÊcia pi´ç kilometrów. Czy to ci´ nie przera˝a?
– Troch´ daleko, to prawda. A b´dziesz mog∏a mi pokazaç podczas tej w´drówki dzwoniàcy cedr?
– Mog´.
– Czy zdradzisz mi wszystko, co o nim wiesz?
– Powiem ci wszystko, co wiem.
– W takim razie idêmy.
W drodze Anastazja opowiada∏a, ˝e jej rodzina z pokolenia na pokolenie mieszka w cedrowym lesie od tysiàcleci, tak przynajmniej wynika ze s∏ów jej przodków. Z ludêmi naszego cywilizowanego spo∏eczeƒstwa
rzadko si´ kontaktujà bezpoÊrednio. Nie spotykajà si´ z nimi w miejscu swojego zamieszkania, ale w innych
osiedlach, do których zachodzà na przyk∏ad jako myÊliwi albo mieszkaƒcy innej wioski. Sama Anastazja by∏a
w dwóch miastach: Moskwie i Tomsku. Za ka˝dym razem sp´dza∏a tam tylko jeden dzieƒ. Nawet nie nocowa∏a. Chcia∏a si´ naocznie przekonaç, czy nie myli si´ w swoim wyobra˝eniu o ˝yciu w mieÊcie. Pieniàdze
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i odzie˝ na podró˝ zdoby∏a, sprzedajàc jagody i suszone grzyby. Paszport po˝yczy∏a jej jakaÊ wiejska kobieta.
Idei dziadka i pradziadka, aby rozdaç leczniczy cedr wielu ludziom, Anastazja nie zaakceptowa∏a. Na pytanie, dlaczego, odpowiedzia∏a, ˝e jej zdaniem kawa∏ki rozejdà si´ zarówno wÊród dobrych, jak i z∏ych ludzi, ale
w wi´kszoÊci b´dà nimi zafascynowane negatywne osobowoÊci i w rezultacie przyniesie to wi´cej szkody ni˝
korzyÊci. Najwa˝niejsza, wed∏ug niej, jest pomoc dobrym ludziom, prowadzàcym spo∏eczeƒstwo w Êwiat, a nie
w Êlepy zau∏ek. Je˝eli zaÊ b´dziemy pomagaç wszystkim, to dysharmonia pomi´dzy dobrem i z∏em pozostanie na tym samym poziomie albo jeszcze si´ zwi´kszy.
Po spotkaniu ze starcami czyta∏em literatur´ popularnonaukowà, wiele historycznych i naukowych dzie∏,
w których mówiono o niezwyk∏ych cechach cedru. Dzisiaj stara∏em si´ wniknàç w to, co Anastazja opowiada∏a
o ˝yciu ludzi z cedrowego lasu, rozmyÊla∏em o tym. Anastazja robi∏a wra˝enie osoby wspaniale rozumiejàcej
ludzkie ˝ycie, ale by∏o w niej jeszcze coÊ, czego nie mog∏em zrozumieç. Swobodnie rozprawia∏a o naszym
miejskim ˝yciu, wszystko o nim wiedzia∏a. Po przejÊciu pi´ciu kilometrów w g∏àb lasu zdj´∏a z siebie kufajk´,
chustk´, d∏ugà spódnic´ i w∏o˝y∏a w dziupl´ drzewa. Zosta∏a w krótkiej, lekkiej sukience. By∏em zafascynowany widokiem. Gdybym wierzy∏ w cuda, odebra∏bym to zdarzenie jako metamorfoz´. Przede mnà objawi∏a si´
bardzo m∏oda kobieta z d∏ugimi, z∏ocistymi w∏osami i wspania∏à sylwetkà. Jej uroda by∏a niezwyk∏a. Trudno sobie wyobraziç, która z królowych najbardziej presti˝owych konkursów pi´knoÊci mog∏aby z nià konkurowaç,
zarówno pod wzgl´dem wyglàdu, jak i intelektu. Wszystko by∏o w niej pociàgajàce i czarujàce.
– Nie jesteÊ zm´czony? – zapyta∏a mnie. – Nie chcesz odpoczàç?
UsiedliÊmy na trawie i mog∏em z bliska obejrzeç jej twarz o pi´knych, regularnych rysach. ˚adnych kosmetyków, klasyczne rysy, wypiel´gnowana cera, zupe∏nie niepodobna do zniszczonych pó∏nocnym klimatem
twarzy..., du˝e, ˝yczliwe, szaroniebieskie oczy i uÊmiechni´te usta. By∏a ubrana w lekkà, krótkà sukienk´
uszytà na wzór nocnej koszulki. Sprawia∏a wra˝enie, ˝e nie marznie, chocia˝ na dworze by∏o nie wi´cej ni˝
dwanaÊcie-pi´tnaÊcie stopni Celsjusza.
Zdecydowa∏em si´ na ma∏à przekàsk´. Wyciàgnà∏em z torby kanapki i p∏askà butelk´ koniaku. Zaproponowa∏em Anastazji alkohol, ale odmówi∏a. W czasie gdy spo˝ywa∏em posi∏ek, Anastazja le˝a∏a na trawie, jakby
wystawia∏a si´ na g∏askanie promieni s∏oƒca, które odbija∏y si´ od jej otwartych d∏oni z∏ocistym Êwiat∏em. By∏a
do po∏owy obna˝ona. Ta kobieta by∏a pi´kna, patrzy∏em na nià i myÊla∏em: dlaczego od zawsze kobiety do
skraju wytrzyma∏oÊci odkrywajà to nogi, to piersi, to jedno i drugie dekoltem i mini? Czy nie dlatego, ˝eby wo∏aç do chodzàcych wokó∏ ludzi: “popatrz na mnie, jaka jestem pi´kna, otwarta i dost´pna”?
I co zostaje m´˝czyênie? Przeciwstawiç si´ seksualnemu pragnieniu i tym samym poni˝yç kobiet´ swojà
oboj´tnoÊcià albo okazaç jej swoje zainteresowanie i naruszyç przykazanie dane przez Pana Boga.
Zaintrygowany zapyta∏em jà, czy nie boi si´ sama przebywaç w lesie.
– Ja tutaj nie mam si´ czego baç – odpowiedzia∏a Anastazja.
– Ciekawe, jak broni∏abyÊ si´, spotkawszy dwóch, trzech facetów, geologów czy myÊliwych?
Nie odpowiedzia∏a, uÊmiechn´∏a si´ tylko. PomyÊla∏em sobie: jak to si´ dzieje, ˝e ta m∏oda, niezwykle
olÊniewajàca pi´knoÊç mo˝e si´ nikogo i niczego nie baç? Za to, co zdarzy∏o si´ w nast´pnym momencie, do
tej pory jest mi wstyd. Objà∏em jà i przytuli∏em do siebie. Nie sprzeciwia∏a si´ gwa∏townie, chocia˝ w jej j´drnym ciele wyczuwa∏em niema∏à si∏´. W∏aÊnie dlatego nie móg∏bym jej pokonaç. Ostatnià rzeczà, jakà sobie
przypominam przed utratà przytomnoÊci, by∏y wypowiedziane przez nià s∏owa:
“Nie wolno, uspokój si´”, gdy˝ nagle ogarnà∏ mnie strach o wyjàtkowej mocy. Strach nie wiadomo przed
czym, jaki zdarza si´ w dzieciƒstwie, kiedy jesteÊ sam w domu i nie wiadomo czego si´ boisz. Gdy doszed∏em
do siebie, ona kl´cza∏a przede mnà, jednà r´k´ po∏o˝y∏a na mojej piersi, a drugà macha∏a do kogoÊ do góry
i w ró˝ne strony. UÊmiecha∏a si´ – nie do mnie, a do kogoÊ niewidzialnego, kto by∏ w pobli˝u, jakby pokazywa∏a, ˝e nic z∏ego si´ jej nie sta∏o. Anastazja popatrzy∏a mi prosto w oczy:
– U spokój si´, ju˝ wszystko min´∏o.
– Ale co to by∏o? – zapyta∏em.
– Harmonia panujàca w tym miejscu nie zaakceptowa∏a zrodzonego w tobie pragnienia, dlatego wystraszy∏eÊ si´ i straci∏eÊ przytomnoÊç. W przysz∏oÊci sam to zrozumiesz.
– O jakiej harmonii mówisz? Sama przecie˝ zacz´∏aÊ si´ broniç.
– Ja te˝ nie zaakceptowa∏am twoich pragnieƒ, nie by∏o mi przyjemnie. Usiad∏em i przyciàgnà∏em do siebie
torb´. “Dziwne...! Nie zaakceptowa∏a... Nie by∏o jej przyjemnie!”
– Wy, kobiety, robicie wszystko, ˝eby nas kusiç. Nogi odkrywacie, piersi wystawiacie, na szpilkach chodzicie. Niewygodnie wam, a chodzicie, wiercicie swoimi kràg∏oÊciami, a jak coÊ si´ wydarzy: “Och, to nie jest mi
potrzebne, ja nie jestem taka”! Dlaczego w takim razie kr´cicie poÊladkami? Ob∏udnice! Dlaczego zdj´∏aÊ
z siebie ubranie? Przecie˝ nie jest goràco. Potem roz∏o˝y∏aÊ si´, zamilk∏aÊ i na dodatek tajemniczo si´ uÊmie-
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cha∏aÊ.
– W ubraniu jest niewygodnie. Ubieram si´ tylko wtedy, kiedy wychodz´ z lasu do ludzi, ˝eby wyglàdaç jak
wszyscy. Po∏o˝y∏am si´ na s∏oneczku, ˝eby odpoczàç i nie przeszkadzaç ci w posi∏ku.
– Nie chcia∏aÊ przeszkadzaç, ale przeszkodzi∏aÊ.
– RzeczywiÊcie, ka˝da kobieta pragnie, ˝eby m´˝czyêni zwracali na nià uwag´, ale nie tylko na nogi i piersi. Chcia∏abym, ˝eby nie ominà∏ mnie ten jedyny, który móg∏by zauwa˝yç coÊ wi´cej ni˝ tylko wdzi´ki.
– Przecie˝ nikt t´dy nie przechodzi∏! I co takiego niezwyk∏ego mo˝na zobaczyç, je˝eli na pierwszym planie
sterczà wystawione nogi. Dziwne jesteÊcie, wy, kobiety, nielogiczne.
– Tak, przykro mi, ale tak jest... Mo˝e ju˝ pójdziemy. W∏adimirze, skoƒczy∏eÊ jeÊç? Odpoczà∏eÊ?
Przemkn´∏a mi przez g∏ow´ myÊl: czy warto pójÊç dalej z takà filozofkà? Ale powiedzia∏em:
– Dobrze, idziemy.

ZWIERZ¢ CZY CZ¸OWIEK?
ZmierzaliÊmy w kierunku domu Anastazji. Swojà odzie˝ zostawi∏a w dziupli drzewa. Kalosze te˝ tam w∏o˝y∏a. Zosta∏a w lekkiej, krótkiej sukience. Aby mi pomóc, wzi´∏a torb´. Sz∏a boso – z wielkà gracjà, niezwykle lekkim krokiem – i macha∏a mojà torbà. Przez ca∏y czas rozmawialiÊmy. Mo˝na z nià bardzo ciekawie rozmawiaç
na ka˝dy temat. Niekiedy Anastazja obraca∏a si´ w czasie w´drówki. Odwraca∏a si´ do mnie i sz∏a kilka kroków ty∏em do przodu, zachwycona rozmowà. Nie patrzy∏a pod nogi. Nie rozumia∏em, dlaczego ani razu si´ nie
potkn´∏a, nie uk∏u∏a bosej nogi sterczàcymi kawa∏kami ga∏´zi. W czasie marszu raz po raz szybko g∏adzi∏a listki albo ga∏àzki krzaczka. Sk∏oniwszy si´, zrywa∏a trawk´ i zjada∏a jà. Po prostu jak zwierzaczek – pomyÊla∏em
sobie. Kiedy napotykaliÊmy jagody, podawa∏a mi je i te˝ jad∏em, nie zatrzymujàc si´. Jej cia∏o nie wyró˝nia∏o
si´ niczym szczególnym. By∏o Êredniej budowy, proporcjonalnie wyrzeêbione przez natur´; pr´˝ne, przepi´kne cia∏o, w którym ukryta by∏a niespotykana si∏a.
Gdy si´ potknà∏em i wyrzuci∏em r´ce do przodu, ona b∏yskawicznie odwróci∏a si´ i wyciàgn´∏a wolnà r´k´.
Przed upadkiem uratowa∏a mnie jej d∏oƒ z rozpostartymi w charakterystyczny sposób palcami. Przy tym ca∏y
czas kontynuowa∏a rozmow´. Kiedy dzi´ki jej r´ce wyprostowa∏em si´, szliÊmy dalej, jak gdyby nic si´ nie
zdarzy∏o. W tym momencie, nie wiadomo dlaczego, przypomnia∏em sobie o pistolecie gazowym, który le˝a∏
w mojej torbie. W czasie rozmowy zrobiliÊmy par´ ∏adnych kilometrów, a˝ Anastazja nagle si´ zatrzyma∏a, postawi∏a pod drzewem mojà torb´ i radoÊnie zakomunikowa∏a:
– JesteÊmy w domu!
Rozglàda∏em si´. Niedu˝a, czysta polana, kwiaty wÊród pot´˝nych cedrowych drzew i absolutnie ˝adnych
zabudowaƒ. Nawet nie zauwa˝y∏em sza∏asu.
– A gdzie jest dom? Gdzie mam spaç, jeÊç, schroniç si´ przed deszczem?
– To jest w∏aÊnie mój dom, wszystko w nim jest.
Zaw∏adn´∏o mnà smutne uczucie niepokoju.
– Gdzie to wszystko? Daj czajnik, ˝eby zagotowaç wod´ na ogniu, siekier´, aby...
– Czajnika i siekiery nie ma..., a ognia proponuj´ nie wzniecaç...
– Co ty mówisz? Nawet czajnika nie masz! Woda w butelce si´ skoƒczy∏a, przecie˝ zauwa˝y∏aÊ to, kiedy
jad∏em. Butelk´ te˝ wyrzuci∏em, a koniaku zosta∏y tylko dwa ∏yczki. Do rzeki albo wioski jest ca∏y dzieƒ drogi,
a ja ju˝ jestem zm´czony, chc´ piç! Skàd bierzesz wod´ i z czego pijesz?
Anastazja zauwa˝y∏a moje zdenerwowanie i zacz´∏a si´ niepokoiç. Chwyci∏a mnie za r´k´ i przeprowadzi∏a przez polank´ do lasu:
– Uspokój si´, W∏adimirze! Prosz´, nie denerwuj si´. Wszystko zrobi´. Odpoczniesz. WyÊpisz si´. Nie b´dzie ci zimno. Chcesz piç? Zaraz dam ci wody, zaspokoisz pragnienie.
JakieÊ dziesi´ç-pi´tnaÊcie metrów od polany, za krzakami, ukaza∏o si´ jeziorko.
Anastazja szybko zaczerpn´∏a d∏oƒmi wod´ i podnios∏a do mojej twarzy:
– Jest woda. Pij, prosz´.
– Oszala∏aÊ?! Jak mo˝na piç surowà wod´ z jakiejÊ leÊnej ka∏u˝y? Przecie˝ widzia∏aÊ, ˝e pi∏em najlepszà
mineralnà wod´. Na statku do mycia naczyƒ u˝ywamy wody z rzeki, ale przepuszczamy jà przez specjalny
filtr, chlorujemy i ozonujemy.
– To nie jest ka∏u˝a. To jest czysta, ˝ywa woda. Takiej nie ma w waszym zanieczyszczonym Êwiecie.
Mo˝na jà piç. Popatrz – podnios∏a d∏onie do swojej twarzy i wypi∏a z nich wod´.
– Anastazjo — wyrwa∏o si´ ze mnie – czy ty jesteÊ zwierz´ciem?!
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– Dlaczego zwierz´ciem? Dlatego, ˝e moja poÊciel nie wyglàda tak jak twoja? Dlatego, ˝e nie mam samochodu i ró˝nych urzàdzeƒ u∏atwiajàcych wam ˝ycie?
– Dlatego, ˝e ˝yjesz jak zwierz´ w lesie, niczego nie masz i wyglàda na to, ˝e jesteÊ zadowolona.
– Tak, jestem, podoba mi si´ tutaj, jestem szcz´Êliwa, ˝e mog´ tu mieszkaç.
– No, widzisz, sama to potwierdzasz.
– Wed∏ug ciebie, wszystko, co ˝yje na ziemi, ró˝ni si´ od cz∏owieka tym, ˝e nie korzysta ze sztucznie wytworzonych przedmiotów?
– Dok∏adnie tak, przecie˝ to sà wyznaczniki cywilizacyjnego post´pu.
– Czy uwa˝asz, ˝e twój byt jest bardziej cywilizowany...? Tak, oczywiÊcie tak myÊlisz. Ale ja nie jestem
zwierz´ciem. JESTEM CZ¸OWIEKIEM!

KIM ONI SÑ?
Sp´dzi∏em z Anastazjà trzy doby, obserwowa∏em jà i z trybu jej ˝ycia nieco zrozumia∏em, ale zrodzi∏o si´
tym samym kilka pytaƒ odnoÊnie naszego sposobu ˝ycia.
Jedno z nich stoi przede mnà do dzisiaj. StworzyliÊmy wielki system nauczania. Na jego podstawie uczymy
nasze dzieci i siebie nawzajem: w przedszkolu, w szkole, na uniwersytecie, robimy doktoraty. Ten system pozwala nam dokonywaç ró˝nych odkryç, lataç w kosmos. Zgodnie z tym, czego si´ nauczyliÊmy, budujemy
swój byt. Staramy si´ poznaç kosmos, atom, ró˝ne anomalie. Lubimy bardzo du˝o o tym rozprawiaç, publikowaç sensacyjne artyku∏y w prasie i wydawnictwach naukowych. Tylko jedno zjawisko, nie wiadomo dlaczego,
staramy si´ obchodziç dooko∏a. Odnosz´ wra˝enie, ˝e boimy si´ o tym mówiç. Boimy si´ dlatego, ˝e ono z ∏atwoÊcià burzy nasz system kszta∏cenia, naukowe wyniki, Êmieje si´ z realiów naszego istnienia. Udajemy, ˝e
tego zjawiska nie ma. Ale ono istnieje i b´dzie istnieç bez wzgl´du na to, czy je zauwa˝amy, czy nie.
Czy nie nadesz∏a pora, aby popatrzeç na to wnikliwiej i byç mo˝e wspólnym wysi∏kiem ludzkich umys∏ów
odpowiedzieç na pytanie, dlaczego wszyscy wielcy myÊliciele, ludzie tworzàcy ró˝ne systemy religijne, zanim
je stworzyli, zaszywali si´ w g∏uchym i g∏´bokim lesie, prowadzili pustelnicze ˝ycie i oddawali si´ medytacji,
a dopiero póêniej wracali i szerzyli je w spo∏eczeƒstwie?
No w∏aÊnie, nie zapisywali si´ do superuniwersytetów, a tylko i wy∏àcznie uciekali do lasu! Dlaczego starotestamentowy Moj˝esz odchodzi∏ do lasu pisaç dzie∏a? Dlaczego Jezus zostawi∏ nawet swoich uczniów i poszukiwa∏ samotnoÊci?
Dlaczego ˝yjàcy w Indiach, w po∏owie szóstego wieku przed naszà erà, cz∏owiek o imieniu Siddhartha Gautama zaszy∏ si´ sam na siedem lat w lesie, a wyszed∏szy stamtàd, posiada∏ tak ogromnà wiedz´, która przez
tysiàclecia, po dzieƒ dzisiejszy, niepokoi mnóstwo ludzkich umys∏ów i nazywa si´ buddyzmem?
Cz∏owieka tego póêniej nazywano Buddà. Dlaczego i nasi nie bardzo dalecy przodkowie, którzy sà teraz historycznymi postaciami, na przyk∏ad Serafin Sarowski, Sergiej Radomie˝ski, te˝ odchodzili w samotnoÊci do
lasu, gdzie w krótkim czasie osiàgali tak g∏´bokà màdroÊç, ˝e po rad´ do nich jeêdzili z dalekich stron w∏adcy
ziemscy? W miejscach ich osamotnienia wzniesiono klasztory i Êwiàtynie. Co sprawi∏o, ˝e ludzie ci posiedli
màdroÊç, zdobyli wiedz´ o istocie bytu ludzkiego, jego fizycznoÊci i duchowoÊci? W jaki sposób ˝yli, co robili,
o czym myÊleli pogrà˝eni w tej pustelniczej samotnoÊci? To pytanie zada∏em sobie w jakiÊ czas po spotkaniu
Anastazji i wtedy zaczà∏em czytaç wszystko, co mi si´ uda∏o znaleêç na temat pustelników.
Odpowiedzi nie znalaz∏em do dzisiaj. Nie wiadomo, dlaczego nigdzie nie opisano tego, co si´ z nimi tam
dzia∏o. Staram si´ opisaç zdarzenia z trzydniowego pobytu w lesie i moje w∏asne odczucia zwiàzane z kontaktem z Anastazjà. Mam nadziej´, ˝e komuÊ si´ uda poznaç sedno tego zjawiska. A dzisiaj na podstawie
wszystkiego, co widzia∏em i us∏ysza∏em, uwa˝am za nie podlegajàce dyskusji, ˝e ludzie ˝yjàcy jako pustelnicy
w lesie – dotyczy to tak˝e Anastazji – obserwujà zdarzenia naszego ˝ycia pod innym, odmiennym od naszego
kàtem widzenia. Niektóre jej poj´cia diametralnie si´ ró˝nià od przyj´tych w naszym spo∏eczeƒstwie.
Kto jest bli˝ej prawdy? Kto mo˝e t´ kwesti´ rozstrzygnàç? Moja rola ogranicza si´ do opisania tego, co widzia∏em i us∏ysza∏em. Tym samym pozostawiam mo˝liwoÊç oceny innym.
Anastazja ˝yje w lesie absolutnie samotna. Nie ma mieszkania, prawie nie nosi odzie˝y i nie robi ˝adnych
zapasów ˝ywnoÊci. Jest potomkiem ludzi, którzy tu ˝yli przez tysiàclecia i to jest jakby inna cywilizacja. Urodzi∏a si´ tutaj i jest nieod∏àcznà cz´Êcià przyrody, sta∏ym elementem tego Êwiata. Uzmys∏owiwszy sobie ów
stan, znalaz∏em wyt∏umaczenie tego niezwyk∏ego zjawiska, gdy nagle ogarnà∏ mnie wielki strach i straci∏em
przytomnoÊç. Sta∏o si´ to, gdy usi∏owa∏em posiàÊç Anastazj´.
Cz∏owiek oswoi kota, psa, konia, tygrysa, or∏a, ale tutaj oswojono WSZYSTKO naoko∏o.
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I to WSZYSTKO – a wi´c ca∏a natura – nie mo˝e pozwoliç na to, ˝eby jej si´ przytrafi∏o coÊ z∏ego. Anastazja potwierdzi∏a moje myÊli, opowiadajàc, ˝e kiedy urodzi∏a si´ i nie mia∏a jeszcze roczku, matka mog∏a zostawiç jà samà na trawie.
– Nie umiera∏aÊ z g∏odu? – zapyta∏em.
W odpowiedzi strzeli∏a palcami i obok niej stan´∏a wiewiórka, która skoczy∏a jej na r´k´. Anastazja przybli˝y∏a pyszczek zwierzàtka do swojej twarzy i wiewiórka przekaza∏a jej trzymane w pyszczku ziarnko cedrowego orzeszka. To nie wyglàda∏o fantastycznie, bo przypomnia∏em sobie, ˝e w Nowosybirskim Miasteczku Akademickim mieszka du˝o wiewiórek przyzwyczajonych do widoku ludzi. Proszà spacerujàcych o jedzenie i nawet sà z∏e, gdy nie dostanà oczekiwanego prezentu. Tu obserwowa∏em odwrotny proces. Znamy z literatury,
prasy i telewizyjnych programów mnóstwo przyk∏adów, gdy niemowl´ta los rzuci∏ we w∏adanie dzikiej przyrody. Zosta∏y one wykarmione przez wilki. Ale pokolenia, które tu mieszkajà, majà sta∏y kontakt ze Êwiatem
zwierzàt, zupe∏nie inny ani˝eli w Êwiecie cywilizowanym.
– Dlaczego tobie nie jest zimno – zapyta∏em Anastazj´ – podczas gdy ja jestem ubrany w kurtk´?
– Dlatego, ˝e organizm ludzi, którzy sà opatuleni odzie˝à, chowajà si´ od ciep∏a i ˝aru, szybciej traci zdolnoÊç przyswajania zmian otaczajàcego nas Êrodowiska. Ja tych w∏aÊciwoÊci nie utraci∏am, dlatego odzie˝ nie
jest mi tak bardzo potrzebna.

LEÂNA SYPIALNIA
Nie by∏em przygotowany do spania w dzikim lesie. Anastazja u∏o˝y∏a mnie w legowisku niedêwiedzia. Kiedy si´ obudzi∏em, mia∏em wra˝enie b∏ogoÊci i przytulnoÊci, jakbym le˝a∏ we wspania∏ej, wygodnej poÊcieli. Legowisko by∏o obszerne, us∏ane ma∏ymi, puszystymi ga∏àzkami cedru, sucha trawa wype∏nia∏a je przyjaznym
aromatem. Rozprostowa∏em koÊci i jednà r´kà dotknà∏em puszystego futra. PomyÊla∏em, ˝e jednak Anastazja
w jakiÊ sposób poluje. Wtuli∏em si´ g∏´boko w futro, poczu∏em fal´ ciep∏a i zdecydowa∏em jeszcze si´ zdrzemnàç. Anastazja sta∏a u wejÊcia do legowiska. Gdy zauwa˝y∏a, ˝e si´ obudzi∏em, od razu powiedzia∏a:
– Tylko prosz´ si´ nie przestraszyç.
Potem zaklaska∏a w d∏onie i skóra... Z przera˝eniem zrozumia∏em! To nie by∏o futro – z legowiska delikatnie zaczà∏ wy∏aziç niedêwiedê. Otrzyma∏ od Anastazji przychylnego klapsa i odszed∏. Okaza∏o si´, ˝e ona po∏o˝y∏a u mego wezg∏owia nasenne zio∏a i zmusi∏a niedêwiedzia do le˝enia obok mnie, abym nie odczuwa∏ zimna. Sama, skr´ciwszy si´ w kuleczk´, spa∏a u wejÊcia.
– Jak mog∏aÊ coÊ takiego wymyÊliç, Anastazjo! Przecie˝ on móg∏ mnie rozedrzeç albo przydusiç!
– To nie on, a ona – niedêwiedzica. Nic z∏ego nie mog∏a ci zrobiç – odpowiedzia∏a Anastazja.
– Jest bardzo pos∏uszna. Bardzo lubi otrzymywaç polecenia i wykonywaç je. Nawet nie ruszy∏a si´ przez
ca∏à noc. Swój nos przytuli∏a do moich nóg i zamar∏a w b∏ogiej rozkoszy snu. I tylko troch´ si´ wzdraga∏a, kiedy w czasie snu rozk∏ada∏eÊ r´ce i klepa∏eÊ jà po plecach.

RANEK ANASTAZJI
Anastazja idzie spaç, gdy nastaje mrok. Chroni swe cia∏o w kryjówkach pobudowanych przez dzikich
mieszkaƒców lasu, najcz´Êciej w bar∏ogach. Kiedy jest ciep∏o, mo˝e spaç bezpoÊrednio na trawie. Ka˝dy jej
ranek charakteryzuje spontaniczna, gwa∏owna radoÊç ze wschodzàcego s∏oƒca, nowych k∏àczy, które wschodzà na ga∏´ziach, nowych p´dów wychodzàcych z ziemi. Dotyka ich r´koma, g∏aszcze i niekiedy coÊ uk∏ada.
Póêniej podbiega do niewielkich drzew, uderza je po m∏odych pniach. Z dr˝àcej korony sypie si´ coÊ przypominajàcego ros´ albo py∏ki. Potem k∏adzie si´ na trawie i przez pi´ç minut z wielkà b∏ogoÊcià przeciàga si´
i wije. Ca∏e jej cia∏o jest jakby pokryte wilgotnym kremem. Rozp´dzajàc si´, skacze do wody niewielkiego jeziorka, pluszcze si´ i nurkuje.
Stosunki z otaczajàcym jà ˝ywym Êwiatem sà podobne do stosunków cz∏owieka z domowymi zwierz´tami.
W czasie tych porannych czynnoÊci obserwuje jà wiele zwierzàt. Kiedy w stron´ któregoÊ z nich uczyni ledwo
widoczny gest zapraszajàcy, uszcz´Êliwiony zwierzak zrywa si´ z miejsca i p´dzi do jej nóg. Widzia∏em, jak
rankiem wyg∏upia si´, igrajàc z wilczycà, tak jak ka˝dy z nas bawi si´ z domowym psem. Anastazja klepn´∏a
wilczyc´ po karku i szybko uciek∏a. Wilczyca zacz´∏a jà goniç i w momencie gdy zrówna∏a si´ z Anastazjà, ta
nagle podskoczy∏a, nogami odbi∏a si´ od pnia drzewa i pobieg∏a w innym kierunku, a wilczyca si∏à bezw∏adnoÊci sun´∏a po pniu drzewa, potem okr´ci∏a si´ i rzuci∏a w pogoƒ.
Anastazja w ogóle nie zastanawia si´ nad problemem ubioru i ˝ywienia. Najcz´Êciej chodzi pó∏naga albo
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naga, ˝ywi si´ orzechami cedru, jakàÊ trawà, jagodami i grzybami. Grzyby spo˝ywa tylko i wy∏àcznie suszone.
Sama nigdy nie zbiera ani grzybów, ani orzechów, i nawet na zim´ nie robi ˝adnych zapasów. Wszystko szykujà dla niej mieszkajàce w pobli˝u wiewiórki. W tym, ˝e wiewiórki robià zapasy karmy na zim´, nie ma nic
dziwnego. W taki sposób post´pujà wsz´dzie, bo to jest zachowanie zgodne z ich instynktem. Zdziwi∏o mnie
coÊ innego. Wiewiórki znajdujàce si´ w pobli˝u reagujà na strzelanie palców Anastazji, jedna przez drugà
szybko biegnà i ka˝da usilnie stara si´ skoczyç na wyciàgni´tà r´k´ i daç ju˝ oczyszczone ze skorupy jàdro
orzecha. A kiedy Anastazja uderza d∏onià w kolano zgi´tej nogi, wiewiórki wydajà z siebie dziwne dêwi´ki, którymi wo∏ajà z kolei inne wiewiórki, a te równie˝ zaczynajà przynosiç i sk∏adaç przed nià na trawie suszone
grzyby i inne zapasy. Robià to, jak zauwa˝y∏em, z wielkà przyjemnoÊcià. PomyÊla∏em, ˝e ona je tresuje, ale
Anastazja wyt∏umaczy∏a, ˝e ich zachowania sà instynktowne, mama-wiewiórka swoim przyk∏adem uczy tego
m∏ode wiewiórki.
– Mo˝liwe, ˝e one by∏y tresowane wczeÊniej przez moich dalekich przodków, ale wed∏ug mnie to jest ich
przeznaczenie. Na zim´ ka˝da wiewiórka robi wielokrotnie wi´cej zapasów, ni˝ mog∏aby zjeÊç sama. Na moje
pytanie, jakim sposobem nie zamarza zimà bez odpowiedniej odzie˝y, Anastazja odpowiedzia∏a pytaniem:
– Czy w waszym Êwiecie nie ma przyk∏adów Êwiadczàcych o mo˝liwoÊci przetrwania przez cz∏owieka mrozu bez korzystania z odzie˝y?
Przypomnia∏em sobie ksià˝k´ Porfira Iwanowa, który chodzi∏ podczas najt´˝szych mrozów w majtkach
i boso. W ksià˝ce opisano tak˝e, jak niemieccy faszyÊci, chcàcy zbadaç wytrzyma∏oÊç tego cz∏owieka, oblewali go wodà w dwudziestostopniowym mrozie i wozili nago na motocyklu. Wróçmy jednak do ˝ywieniowych
nawyków Anastazji.
W dzieciƒstwie oprócz mleka matki Anastazja mog∏a piç mleko ró˝nych zwierzàt, bez zastrze˝eƒ dopuszcza∏y jà do swoich sutków. Ona sama nigdy nie tworzy∏a z jedzenia kultu. Nigdy celowo nie siada do posi∏ku.
Idàc, zrywa jagody, p´dy roÊlin i zajmuje si´ swoimi sprawami.
U kresu trzydobowej goÊciny u niej ju˝ nie odbiera∏em jej w taki sposób, jak na poczàtku znajomoÊci. Po
wszystkim, co widzia∏em i us∏ysza∏em, Anastazja sta∏a si´, w moim odczuciu, innà istotà, ale nie zwierz´ciem,
poniewa˝ jej intelekt by∏ bardzo wysoki. Czasami wydawa∏o mi si´, ˝e jest on niedost´pny dla ÊwiadomoÊci
przeci´tnego cz∏owieka. Odbieranie jej przeze mnie w taki sposób bardzo jà martwi∏o i rozstraja∏o.
W odró˝nieniu od znanych nam ludzi z niezwyk∏ymi uzdolnieniami, którzy otaczali si´ aureolà tajemniczoÊci i wyjàtkowoÊci, ona ca∏y czas czyni∏a starania, ˝eby wyt∏umaczyç i odkryç mechanizm swoich zdolnoÊci,
udowodniç, ˝e nie ma w niej niczego nienaturalnego. Ona jest cz∏owiekiem, kobietà, i ca∏y czas prosi∏a mnie,
˝ebym to sobie uÊwiadomi∏. Robi∏em wszystko, ˝eby to sobie uÊwiadomiç, szuka∏em wyt∏umaczenia dla jej
nadzwyczajnoÊci. Nie by∏o to ∏atwe, bo mózg cz∏owieka naszej cywilizacji jest ukierunkowany na to, ˝eby
wszystkimi mo˝liwymi sposobami urzàdziç swój byt, zdobyç po˝ywienie i zaspokoiç swoje p∏ciowe instynkty.
Anastazja w ogóle nie marnuje na to czasu. Nikomu przyroda nie pomaga w takim stopniu jak jej. ˚adne
plemi´ mieszkajàce na odludziu nie ma takiego kontaktu z naturà jak ona. Anastazja wyt∏umaczy∏a mi, ˝e powodem jest grzesznoÊç ich pomys∏ów. Przyroda, Êwiat o˝ywiony – czujà to.

PROMYCZEK ANASTAZJI
Dla mnie najbardziej niezwyk∏a, wr´cz mistyczna by∏a jej zdolnoÊç widzenia z du˝ej odleg∏oÊci ró˝nych ludzi i toczàcych si´ wokó∏ zdarzeƒ, tym bardziej ˝e zaobserwowa∏em to w lesie. Byç mo˝e inni pustelnicy posiadali takie same zdolnoÊci. Anastazja kreowa∏a t´ sytuacj´ za pomocà niewidzialnego promienia. Twierdzi∏a, ˝e posiada go ka˝dy cz∏owiek, ale ludzie nie wiedzà o nim, tote˝ nie umiejà z niego korzystaç.
Cz∏owiek nie wymyÊli∏ jeszcze niczego, czego nie by∏oby w przyrodzie. Post´p techniczny, na rachunek
której istnieje telewizja, jest ˝a∏osnym podobieƒstwem mo˝liwoÊci jej promyczka. Poniewa˝ promieƒ nie jest
widoczny, nie wierzy∏em w niego, chocia˝ Anastazja wielokrotnie czyni∏a starania, by demonstrowaç mo˝liwoÊci swojego promyczka, wyt∏umaczyç zasady jego funkcjonowania w sposób dla mnie zrozumia∏y.
– Powiedz, W∏adimirze, czym jest, twoim zdaniem, marzenie? Czy wielu ludzi potrafi marzyç?
– Wszyscy potrafià marzyç. To stan, w którym cz∏owiek wyobra˝a sobie, jak b´dzie wyglàda∏a upragniona
przysz∏oÊç.
– Zgadzam si´ z tobà. Dobrze. To znaczy, ˝e nie negujesz faktu, i˝ cz∏owiek posiada w sobie zdolnoÊç modelowania swojej przysz∏oÊci i konkretnych sytuacji?
– Nie neguj´.
– Czym zatem jest intuicja?
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– Intuicja... Przypuszczam, ˝e to uczucie, w którym cz∏owiek nie analizuje, co i dlaczego si´ zdarzy∏o, bo jakieÊ inne uczucia podpowiadajà mu, w jaki sposób nale˝y post´powaç.
– To znaczy, ˝e nie negujesz istnienia w cz∏owieku czegoÊ, co pomaga mu, oprócz zwyk∏ych analitycznych
rozwa˝aƒ, okreÊlaç post´powanie swoje i innych?
– RzeczywiÊcie, nie neguj´.
– Âwietnie! – wykrzykn´∏a Anastazja.
– Teraz sen! Co oznaczajà sny, które widzà prawie wszyscy ludzie?
– Sen to znaczy... Nie.wiem, co to jest. Sen jest po prostu snem.
– Dobrze, dobrze. Niech to b´dzie po prostu sen, rozumiem, ˝e nie negujeszjego istnienia. Wszyscy wiedzà, ˝e cz∏owiek w czasie snu, kiedy jego cia∏o prawie nie jest kontrolowane cz´Êcià ÊwiadomoÊci, mo˝e widzieç ludzi, ró˝ne wydarzenia?
– No, temu nikt nie b´dzie si´ przeciwstawia∏.
– Jeszcze w czasie snu ludzie mogà kontaktowaç si´, rozmawiaç, przejmowaç si´ czymÊ, emocjonowaç?
– Tak, mogà.
– A jak myÊlisz, czy cz∏owiek mo˝e kierowaç swoim snem, wywo∏ywaç obrazy i wydarzenia, które ch´tnie
chcia∏by zobaczyç i prze˝yç?
– Nie przypuszczam. Sen jest czymÊ samoistnym.
– Mylisz si´. Cz∏owiek mo˝e kierowaç wszystkim. Jest stworzony, ˝eby kierowaç wszystkim.
Promyk, o którym ci opowiadam, jest równie˝ stworzony z istniejàcej informacji, wyobraêni, intuicji, duchowych odczuç i, jako skutek widma snu, Êwiadomie jest kierowany wolà cz∏owieka.
– Jak˝e mo˝na w czasie snu kierowaç snem?
– Nie w czasie snu. Na jawie mo˝na. WczeÊniej mo˝na zaprogramowaç sen z absolutnà precyzjà. W twoim Êwiecie to si´ zdarza w czasie snu, chaotycznie, gdy˝ cz∏owiek zatraci∏ zdolnoÊç kierowania. Uzna∏ wi´c,
˝e sen jest niepotrzebnym produktem zm´czonego mózgu. Patrzàc na rzeczywistoÊç... JeÊli chcesz, mog´
natychmiast podjàç prób´ pokazania tobie czegoÊ z du˝ej odleg∏oÊci.
– Spróbuj.
– Po∏ó˝ si´ na trawie i rozluênij si´, ˝eby twoje cia∏o poch∏ania∏o mniej energii. PowinieneÊ czuç si´ komfortowo. Nic ci nie przeszkadza? Teraz pomyÊl o kimÊ, kogo dobrze znasz, na przyk∏ad o swojej ˝onie. Przypomnij sobie jej przyzwyczajenia, sposób chodzenia, ubrania, w których chodzi, gdzie, twoim zdaniem, mo˝e si´
teraz znajdowaç i spójrz na to oczyma swojej wyobraêni.
Przypomnia∏em sobie ˝on´, wiedzàc, ˝e w tym momencie mo˝e byç w naszym podmiej skim domu. Wyobrazi∏em sobie dom, niektóre rzeczy, jego wyposa˝enie. Przypomnia∏em sobie du˝o i ze szczegó∏ami, ale niczego nie widzia∏em. Powiedzia∏em o tym Anastazji.
– Tobie si´ nie uda∏o – odpowiedzia∏a – rozluêniç do koƒca, jak gdyby usnàç. Musisz wprowadziç organizm
w stan drzemki. Pomog´ ci. Zamknij oczy, roz∏ó˝ r´ce.
Poczu∏em dotyk palców jej r´ki ma moich palcach. Zaczà∏em zag∏´biaç si´ w sen czy w drzemk´... ˚ona
sta∏a w kuchni podmiejskiego domu. Na zwyk∏à podomk´ mia∏a za∏o˝ony we∏niany sweter. To znaczy, ˝e
w domu jest ch∏odnawo. Znowu komplikacje z systemem ogrzewania... ˚ona gotowa∏a kaw´ na maszynce gazowej i jeszcze coÊ w “garnuszku pieska”. Twarz mia∏a chmurnà, niezadowolonà, a ruchy niemrawe. Nagle
podnios∏a g∏ow´, lekkim krokiem podesz∏a do okna, popatrzy∏a na deszcz i uÊmiechn´∏a si´. W tym czasie kawa na kuchence wykipia∏a, chwyci∏a wi´c dzbanek z wyciekajàcà brzegami kawà, przy tym jej twarz nie zmieni∏a wyrazu i nie nachmurzy∏a si´, tak jak to zwykle bywa∏o. Zdj´∏a ˝akiet...
Obudzi∏em si´.
– I co, zobaczy∏eÊ? – zapyta∏a Anastazja
– Zobaczy∏em. Czy to nie mo˝e byç zwyk∏y sen?
– Jak to zwyk∏y? Przecie˝ planowa∏eÊ zobaczyç tylko jà!
– Tak, planowa∏em. I zobaczy∏em. Jakie sà dowody na to, ˝e ona by∏a w∏aÊnie tam, w kuchni, w momencie
gdy jà zobaczy∏em?
– Zapami´taj ten dzieƒ i godzin´. Kiedy przyjedziesz do domu, zapytasz. A nie zauwa˝y∏eÊ jeszcze czegoÊ
niezwyk∏ego?
– Nie... niczego nie zauwa˝y∏em...
– Czy nie zauwa˝y∏eÊ jej uÊmiechu, kiedy podesz∏a do okna, i tego, ˝e nie zdenerwowa∏a si´ z powodu rozlanej kawy?
– To zauwa˝y∏em.
– Ale mo˝liwe, ˝e w oknie zobaczy∏a coÊ przyjemnego, co jà rozweseli∏o.
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– Zauwa˝y∏a tylko deszcz. Deszcz, którego nigdy nie lubi∏a. Z jakiego powodu si´ uÊmiechn´∏a? Có˝ takiego zobaczy∏a?
– Przecie˝ ja te˝ popatrzy∏am na nià swoim promieniem i jà ogrza∏am.
– OczywiÊcie, twój promyk jà ogrza∏, a mój co? Jest zimny?
– Ty po prostu patrzy∏eÊ z ciekawoÊci, nie wk∏adajàc w to serca.
– To znaczy, ˝e twój promyk mo˝e ogrzaç cz∏owieka na odleg∏oÊç?
– Mo˝e.
– I co jeszcze?
– Mo˝e otrzymywaç i przekazywaç niektóre informacje, poprawiaç humor, wygnaç cz´Êciowo boleÊci.
I jeszcze wiele innych rzeczy w zale˝noÊci od posiadanej energii, si∏y, uczuç, woli i ch´ci.
– Czy mo˝esz widzieç przysz∏oÊç?
– OczywiÊcie!
– Przesz∏oÊç? – Przysz∏oÊç i przesz∏oÊç – to jakby to samo. Ró˝nica tkwi tylko w zewn´trznych drobiazgach. Osnowa zawsze jest niezmienna.
– Jak to rozumiesz, co mo˝e byç niezmienne?
– Na przyk∏ad tysiàc lat temu ludzie mieli innà odzie˝, korzystali z innych urzàdzeƒ u∏atwiajàcych ˝ycie. Ale
to nie jest wa˝ne. I tysiàc lat temu, tak jak i dzisiaj, ludzie mieli podobne uczucia. One sà niezale˝ne od czasu:
strach, radoÊç, mi∏oÊç... Jaros∏aw Màdry, Iwan Groêny czy Ramzes II mogli kochaç kobiety tak samo jak ty albo ktoÊ inny ˝yjàcy wspó∏czeÊnie.
– Interesujàce jest to, co mówisz. Nie do koƒca jednak rozumiem, na czym to polega. Czy twierdzisz, ˝e
ka˝dy cz∏owiek móg∏by mieç taki promieƒ?
– OczywiÊcie, ka˝dy. Wspó∏czeÊni ludzie majà jeszcze uczucia, intuicj´, zdolnoÊci do marzenia, przewidywania, modelowania szczególnych sytuacji, oglàdania snów, tylko wszystko to jest chaotyczne i nie ukierunkowane.
– Mo˝e uda∏oby si´ zapanowaç nad tym chaosem i wypracowaç konkretne çwiczenia?
– Mo˝liwe, ˝e osiàgniesz efekty za pomocà treningu. Tylko musisz wiedzieç, W∏adimirze, ˝e istnieje jeszcze jeden istotny warunek, który sprawia, ˝e promyk poddaje si´ twojej woli.
– Jakie jeszcze wymaganie postawisz?
– Potrzebna jest przy tym uczciwoÊç, bezinteresownoÊç, bo moc promienia zale˝y od mocy czystych odczuç, równie˝ od ich si∏y i jasnoÊci.
– No i co jeszcze?!
– MyÊla∏am, ˝e wszystko ci wyjaÊni∏am...
– A... dzieƒ dobry! Z jakiej racji potrzebna jest jasna czystoÊç pomys∏ów i jasnoÊç uczuç?!
– One sà pràdem promienia...
– Wystarczy, Anastazjo, to ju˝ nie jest ciekawe. Póêniej jeszcze coÊ do tego dodasz.
– Najwa˝niejsze ju˝ powiedzia∏am.
– Powiedzieç to powiedzia∏aÊ, ale zbyt wiele ustali∏aÊ warunków. Proponuj´ porozmawiaç o czymÊ innym,
czymÊ bardziej prostym.
*

*

*

Ca∏y dzieƒ Anastazja jest zaj´ta rozmyÊlaniami, modelowaniem ró˝nych mo˝liwych sytuacji w naszym
przesz∏ym, teraêniejszym i przysz∏ym ˝yciu. Ona ma kolosalnà pami´ç. Pami´ta wielu ludzi, których zobaczy∏a oczyma swojej wyobraêni, ich wewn´trzne odczucia. Jak genialna aktorka umie imitowaç ich g∏os, chód, potrafi myÊleç jak oni. Koncentruje w sobie ˝yciowe doÊwiadczenie wielu ludzi z czasów minionych i wspó∏czesnych. Korzystajàc z tego doÊwiadczenia, modeluje przysz∏oÊç i pomaga innym. Dokonuje tego na odleg∏oÊç
za pomocà niewidocznego promienia i ci, którym takiej pomocy udziela, nie sà Êwiadomi, ˝e jà otrzymujà.
Póêniej dowiedzia∏em si´, ˝e podobne, niewidoczne dla wzroku promienie o ró˝nej mocy emanujà z ka˝dego
cz∏owieka. Naukowiec, Akimow, sfotografowa∏ je specjalnymi przyrzàdami i w 1996 roku opublikowa∏ zdj´cia
w majowej gazecie “Cuda i Zdarzenia”. Niestety, my nie mo˝emy korzystaç z nich w taki sposób jak Anastazja. Naukowcy okreÊlili zjawiska podobne do takiego promieniowania jako pole elektromagnetyczne.
*

*

*

Âwiatopoglàd Anastazji jest niezwyk∏y i ciekawy. Potwierdzeniem sà kolejne odpowiedzi na moje pytania.
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– Kim jest Bóg, Anastazjo? Czy istnieje? Je˝eli istnieje, to dlaczego nikt go nie widzia∏?
– Bóg to mi´dzyplanetarny umys∏, intelekt. On nie znajduje si´ w jednej masie. Jedna jego po∏owa tkwi
w niematerialnym Êwiecie, we wszechÊwiecie – to kompleks wszystkich energii. Druga po∏owa zosta∏a czàsteczkami rozcz∏onkowana na ca∏ej ziemi, w ka˝dym cz∏owieku. Czarne si∏y starajà si´ blokowaç te czàstki.
– Co jeszcze, twoim zdaniem, zdarzy si´ w naszym spo∏eczeƒstwie w przysz∏oÊci?
– W dalszej perspektywie pojawi si´ zrozumienie, ˝e rozwój techniki i cywilizacji jest zgubny i spo∏eczeƒstwo powinno wróciç do êróde∏.
– Twierdzisz, ˝e wszyscy nasi naukowcy sà niedorozwini´tymi istotami, które prowadzà nas w Êlepy zau∏ek?
– Chc´ powiedzieç, ˝e przyspieszajà naszà zgub´, co znaczy, ˝e zmierzamy w niew∏aÊciwym kierunku.
– Bo wszystkie maszyny i urzàdzenia budujemy bez sensu?
– Tak.
– Czy nie jest nudno mieszkaç tu samotnie, bez telewizora i telefonu?
– Jakie˝ prymitywne rzeczy wymieni∏eÊ! To wszystko mia∏ cz∏owiek na poczàtku istnienia, tylko w bardziej
doskona∏ej formie. Ja to te˝ posiadam.
– I telewizor, i telefon?
– Czym jest telewizor? To aparat, za pomocà którego do zwyrodnia∏ej wyobraêni cz∏owieka przekazuje si´
niektóre informacje, uk∏adajàce si´ w obrazki i zdarzenia. Potrafi´ sama, wykorzystujàc swojà wyobraêni´, narysowaç jakàkolwiek fabu∏´, ró˝ne obrazy i wytworzyç jak najbardziej wiarygodne sytuacje, i jeszcze do tego
bezpoÊrednio w nich uczestniczyç, wp∏ywajàc jakby na t´ fabu∏´. O! Chyba mnie nie zrozumia∏eÊ! Czy tak?
– A telefon?
– Cz∏owiek mo˝e rozmawiaç z innym cz∏owiekiem bez pomocy telefonu. Do tego potrzebne sà tylko wola,
ch´ci dwojga i rozwini´ta wyobraênia.

KONCERT W TAJDZE
Zaproponowa∏em Anastazji, ˝eby przyjecha∏a do Moskwy i wystàpi∏a w telewizji.
– Wyobraê sobie, Anastazjo, ˝e z twojà urodà mog∏abyÊ byç fotomodelkà na Êwiatowym poziomie.
W tym momencie zrozumia∏em, ˝e nic, co ziemskie, nie jest jej obce; jak ka˝da kobieta, jest Êwiadoma
swojej pi´knoÊci, lubi byç pi´kna i podziwiana. Anastazja z radoÊcià zaÊmia∏a si´.
– Najpi´kniejsza z najpi´kniejszych? – zapyta∏a i zacz´∏a si´ popisywaç jak dziecko, chodziç po polanie jak
modelka po scenie.
UÊmia∏em si´, gdy zobaczy∏em, jak Êmiesznie imituje modelk´, zak∏adajàc nog´ na nog´, idàc i demonstrujàc wyobra˝one ubranie. Zaklaska∏em, do∏àczy∏em do jej gry i oÊwiadczy∏em:
– Szanowni Paƒstwo! Teraz przed wami wystàpi niepokonana i pi´kna gimnastyczka: bezkonkurencyjna,
urocza Anastazja!
Taka prezentacja rozweseli∏a jà jeszcze bardziej. Wyskoczy∏a na Êrodek polany, zrobi∏a niezwyk∏e salto:
wpierw do przodu, potem do ty∏u z obrotem, w bok, w prawo, w lewo, a nast´pnie bardzo wysoko skoczy∏a.
Jednà r´kà chwyci∏a za ga∏àê drzewa, rozhuÊta∏a swe cia∏o dwa razy i przerzuci∏a na drugie drzewo. Znowu
wykona∏a salto, wybieg∏a na Êrodek, uk∏oni∏a si´, a ja nagradza∏em jà oklaskami. Nast´pnie uciek∏a z polanki i,
schowawszy si´ za krzakiem, z uÊmiechem wyglàda∏a stamtàd jakby zza kulis, z niecierpliwoÊcià oczekujàc
nast´pnej zapowiedzi.
Przypomnia∏em sobie wideo kaset´ z nagraniami moich ulubionych piosenek w wykonaniu popularnych
piosenkarzy. Podczas rejsu zdarza∏o si´, ˝e wieczorami oglàda∏em jà w kajucie. Nie zastanawiajàc si´, czy
Anastazja potrafi cokolwiek zagraç, podekscytowany oÊwiadczy∏em:
– Drodzy Paƒstwo, a teraz przed wami wystàpià najlepsi soliÊci wspó∏czesnej estrady i wykonajà swoje najlepsze utwory. Prosz´!
O, jak˝e si´ pomyli∏em, nie wierzàc w jej zdolnoÊci. Póêniej zdarzy∏o si´ coÊ, czego nie mo˝na by∏o absolutnie przewidzieç. Anastazja ledwo zrobi∏a krok zza swoich zaimprowizowanych kulis, a ju˝ zaÊpiewa∏a g∏osem A∏∏y PUGACZOWEJ. Nie, ona nie parodiowa∏a wielkiej, Êwiatowej piosenkarki, nie imitowa∏a jej g∏osu, ale
swobodnie Êpiewa∏a, przekazujàc nie tylko jej g∏os, melodie, ale i odczucia.
Zdziwi∏a mnie jeszcze inna rzecz. Anastazja stawia∏a akcent na poszczególne wyrazy, dodajàc jednoczeÊnie coÊ od siebie i tym samym przydajàc pieÊni dodatkowych walorów. I wtedy piosenka A∏∏y PUGACZOWEJ, której wykonania, wydawa∏o si´, nie mo˝na udoskonaliç, wywo∏ywa∏a u mnie ca∏à gam´ dodatkowych
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odczuç. Jeszcze jaÊniej wyÊwietla∏a emocje. Na przyk∏ad w znakomicie wykonanej piosence o malarzu:
˚y∏ sobie jeden malarz
Mia∏ dom i p∏ótno
By∏ zakochany w aktorce
Która lubi∏a kwiaty.
Sprzeda∏ wtedy swój dom
Sprzeda∏ obrazy i p∏ótno
I za wszystkie pieniàdze
Kupi∏ ca∏e morze ró˝
Postawi∏a akcent na wyrazie “p∏ótno”, ze zdziwieniem i przestraszeniem wykrzykujàc to s∏owo. W∏aÊnie
p∏ótno jest dla malarza najdro˝sze, bez niego nie mo˝e tworzyç, a on oddaje to, co najdro˝sze, w imi´ swojej
mi∏oÊci. Potem przy s∏owach “Daleko jà pociàg odwióz∏” Anastazja przedstawi∏a malarza jako zakochanego
m´˝czyzn´, patrzàcego na odje˝d˝ajàcy pociàg, który na zawsze zabiera mu ukochanà. Zobrazowa∏a ogromny ból, rozpacz i jego zaskoczenie.
Zszokowany widokiem i tym, co us∏ysza∏em, nie zaklaska∏em od razu po skoƒczonej piosence. Anastazja,
uk∏oniwszy si´, czeka∏a na oklaski; nie us∏yszawszy ich, zacz´∏a nowà piosenk´ z jeszcze wi´kszà gorliwoÊcià. Kolejno wykona∏a wszystkie utwory nagrane na mojej wideokasecie. Ka˝da piosenka, którà nieraz s∏ysza∏em, w wykonaniu Anastazji by∏a, o dziwo, bardziej wyrazista.
Po ostatniej piosence równie˝ nie doczekawszy si´ oklasków, Anastazja posz∏a za swoje kulisy. Ja, jakby
og∏upiony, jeszcze chwil´ pozostawa∏em pod wp∏ywem niezwyk∏ych odczuç. Potem zachwycony skoczy∏em,
zaklaska∏em i krzyknà∏em:
– Wspaniale, Anastazjo! Bis! Brawo! Wszystkich wykonawców prosz´ na scen´!
Anastazja ostro˝nie wysz∏a i uk∏oni∏a si´. Nadal krzycza∏em:
“Brawo! Bis!” – tupa∏em nogami, klaska∏em w d∏onie. Ona tak˝e si´ rozweseli∏a, zaklaska∏a i krzykn´∏a:
– Brawo! – czy to znaczy: jeszcze?
– Tak, jeszcze – jeszcze i jeszcze – zamilk∏em i wnikliwie zaczà∏em obserwowaç Anastazj´. Rozwa˝a∏em,
jak bardzo jej dusza jest utalentowana, ile ma odcieni, ˝e do idealnego wykonania piosenek mog∏a dodaç od
siebie tak wiele nowego, pi´knego i wyrazistego. Anastazja tak˝e zamar∏a, milczàco i pytajàco patrzy∏a na
mnie. Wtedy jà zapyta∏em:
– Anastazjo, czy masz w∏asnà piosenk´? Czy nie mog∏abyÊ wykonaç czegoÊ swojego, czego nigdy wczeÊniej nie s∏ysza∏em?
– Mog∏abym, lecz w mojej piosence nie ma s∏ów. Czy chcesz takà us∏yszeç?
– ZaÊpiewaj, prosz´, swojà piosenk´.
– Dobrze.
Anastazja zacz´∏a Êpiewaç swojà niezwyk∏à pieÊƒ.
Najpierw krzykn´∏a jak noworodek. Potem jej g∏os zabrzmia∏ cicho, delikatnie i mi∏o. Stan´∏a pod drzewem,
po∏o˝ywszy r´ce na piersi, sk∏oni∏a g∏ow´, jakby usypia∏a i pieÊci∏a swoim g∏osem ukochane maleƒstwo. Jej
g∏os pieszczotliwie coÊ mu opowiada∏. Od tego cichego g∏osu, dziwnie czystego, wszystko wokó∏ zamar∏o:
i ptaki, i Êwierszcze w trawie. Póêniej wyra˝a∏a radoÊç, bo cieszy∏ jà widok budzàcego si´ dziecka. W jej g∏osie
us∏ysza∏em eufori´. Niezwykle wysokie dêwi´ki to szybowa∏y nad ziemià, to wzlatywa∏y w bezgranicznà otch∏aƒ. G∏os Anastazji to b∏aga∏ kogoÊ, to przyst´powa∏ do walki, a wszystko po to, by za chwil´ znowu g∏askaç
i pieÊciç dziecko, darowaç radoÊç wszystkiemu wokó∏. RadoÊç i szcz´Êcie zamieszka∏y te˝ we mnie. W momencie gdy Anastazja skoƒczy∏a swojà pieÊƒ, weso∏o krzyknà∏em:
– A teraz, drogie Panie i Panowie, a tak˝e Towarzysze – unikalny, niepowtarzalny numer jedynej w Êwiecie
treserki, nadzwyczaj sprytnej, Êmia∏ej, uroczej i zdolnej do poskromienia wszelkich drapie˝ników. Patrzcie
i dr˝yjcie!
Anastazja pisn´∏a z zachwytu, podskoczy∏a, zaklaska∏a rytmicznie w d∏onie, coÊ krzykn´∏a i zagwizda∏a. Na
polanie zaczà∏ si´ niewyobra˝alny spektakl.
Wpierw zjawi∏a si´ wilczyca. Wyskoczy∏a zza krzaków, stan´∏a na skraju polany i zdezorientowana zacz´∏a
si´ rozglàdaç. Po rosnàcych na obrze˝ach tej areny drzewach p´dzi∏y wiewiórki, skaczàc z ga∏´zi na ga∏àê.
Nisko krà˝y∏y dwa or∏y, w krzakach rusza∏y si´ jakieÊ zwierzàtka. Rozleg∏ si´ trzask ∏amanych ga∏´zi. Rozsuwajàc i mia˝d˝àc krzaki, na polan´ wbieg∏ pot´˝ny niedêwiedê i stanà∏ jak wryty przed Anastazjà. Na niego
z∏owrogo zawarcza∏a wilczyca, gdy˝ niedêwiedê podszed∏ zbyt blisko, a nie otrzyma∏ na to zezwolenia. Anastazja podbieg∏a do niedêwiedzia, potrzàsn´∏a go za pysk, chwyci∏a za przednie ∏apy i ustawi∏a pionowo. Sà-
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dz´, ˝e nie w∏o˝y∏a w to wielkiego wysi∏ku, niedêwiedê sam wykonywa∏ jej rozkazy w zale˝noÊci od tego, jak je
rozumia∏. Sta∏ zamar∏y, starajàc si´ zrozumieç, czego od niego chcà. Anastazja podbieg∏a, wysoko podskoczy∏a, chwyci∏a niedêwiedzia za grzyw´, zrobi∏a stójk´ na jego karku, po czym zeskoczy∏a, wykonujàc w powietrzu salto. Potem chwyci∏a go za ∏ap´ i, uchyliwszy si´, ciàgn´∏a za sobà, sprawiajàc wra˝enie, jakoby
przerzuci∏a go przez siebie. Ta sztuczka nie by∏aby mo˝liwa, gdyby niedêwiedê nie wykona∏ jej sam, Anastazja
tylko nim kierowa∏a. Niedêwiedê w ostatnim momencie opiera∏ si´ ∏apà o ziemi´ i robi∏, tak przypuszczam,
wszystko, co tylko mo˝liwe, ˝eby nie skrzywdziç swojej pani. Wilczyca coraz bardziej si´ denerwowa∏a, nie
mogàc spokojnie ustaç w miejscu, biega∏a od krzaka do krzaka, sycza∏a albo warcza∏a z niezadowoleniem. Na
skraju lasu pojawi∏o si´ jeszcze kilka wilków. Anastazja po raz kolejny przerzuci∏a przez siebie niedêwiedzia,
próbujàc przy tym wykonaç taki ruch, ˝eby przekr´ci∏ si´ on jeszcze przez g∏ow´. Niedêwiedê powali∏ si´ na
bok i zamar∏. W koƒcu zdenerwowana wilczyca, szczerzàc ze z∏oÊci z´by, skoczy∏a w jego stron´.
Anastazja b∏yskawicznie stan´∏a wilczycy na drodze, a ta, hamujàc czterema ∏apami, przekozio∏kowa∏a
przez grzbiet, uderzy∏a o nogi Anastazji, która w tym samym momencie po∏o˝y∏a na jej karku r´k´, a ta grzecznie przytuli∏a si´ do ziemi. Drugà r´kà Anastazja zacz´∏a machaç w taki sposób, jak w dniu naszego poznania,
kiedy pierwszy raz chcia∏em jà przytuliç, nie otrzymawszy na to zgody. Las niegroêny, lecz wzburzony szumia∏
wokó∏ nas. Wzburzenie odczuwa∏o si´ w skaczàcych i biegajàcych, zarówno wielkich, jak i ma∏ych zwierz´tach. Anastazja zacz´∏a roz∏adowywaç to wzburzenie.
Najpierw pog∏aska∏a wilczyc´, poklepa∏a jà po karku i odprawi∏a jak psa. Niedêwiedê nadal le˝a∏ na boku
w niewygodnej pozycji. Przypuszczam, ˝e oczekiwa∏ na dalsze rozkazy. Anastazja podesz∏a do niego i zmusi∏a do powstania, pog∏aska∏a po pysku i w taki sam sposób jak wilczyc´ odprawi∏a z polany. Zarumieniona
usiad∏a obok mnie, g∏´boko wciàgn´∏a powietrze i powoli je wypuÊci∏a. Zauwa˝y∏em, ˝e jej oddech zupe∏nie
si´ wyrówna∏, tak jakby nie wyczynia∏a przed momentem tych niewiarygodnych sztuczek.
– Gry aktorskiej one nie rozumiejà i nie powinny rozumieç, bo to nie dla nich – podkreÊli∏a Anastazja i zapyta∏a mnie: – No i jak? Czy mam szans´ znaleêç prac´ w waszym spo∏eczeƒstwie?
– Wspaniale, ale to wszystko ju˝ mamy, treserzy w cyrku te˝ potrafià zaprezentowaç du˝o ciekawych sztuczek ze zwierz´tami, nie przedrzesz si´ przez barier´ biurokratów, uwarunkowaƒ i intryg. Na tych szczegó∏ach si´ nie znasz.
Nasza gra nadal polega∏a na rozwa˝aniu ró˝nych wariantów: gdzie Anastazja mog∏aby dostaç prac´ w naszym Êwiecie i co trzeba zrobiç, ˝eby przezwyci´˝yç istniejàce uwarunkowania. ˚adnych pomys∏ów nie znaleêliÊmy, poniewa˝ Anastazja nie mia∏a dokumentów o wykszta∏ceniu, zameldowaniu, a w niezwyk∏e opowieÊci o jej pochodzeniu nikt nie uwierzy. Anastazja nagle spowa˝nia∏a i stwierdzi∏a:
– Chcia∏abym chocia˝ jeszcze raz pobyç w jednym z miast, na przyk∏ad w Moskwie, ˝eby si´ przekonaç, na
ile jestem precyzyjna w modelowaniu niektórych sytuacji z waszego ˝ycia. Nie rozumiem, w jaki sposób ciemne si∏y mogà og∏upiaç kobiety do takiego stopnia, ˝e one same tego nie podejrzewajàc, kuszà m´˝czyzn
wspania∏oÊciami swojego cia∏a i tym samym nie dajà im mo˝liwoÊci dokonania prawid∏owego wyboru, odpowiadajàcego potrzebom duszy.
A potem m´czà si´ z tego powodu, nie mogà za∏o˝yç odpowiedniej rodziny, dlatego ˝e...
I znowu zacz´∏o si´ przera˝ajàce, wymagajàce skupienia, rozprawianie o seksie, o rodzinie, wychowywaniu dzieci, a ja pomyÊla∏em: najwi´kszà niewiarygodnoÊcià z wszystkiego, co zobaczy∏em i us∏ysza∏em, jest
zdolnoÊç Anastazji do mówienia o naszej egzystencji z du˝à dok∏adnoÊcià.

KTO ZAPALA NOWÑ GWIAZD¢?
Nast´pnej nocy, obawiajàc si´, ˝e Anastazja znowu podsunie mi do ogrzania swojà niedêwiedzic´ albo wymyÊli jeszcze coÊ innego, kategorycznie stwierdzi∏em, ˝e pójd´ spaç, je˝eli ona sama po∏o˝y si´ obok. PomyÊla∏em: je˝eli b´dzie obok, niczego absurdalnego nie wymyÊli.
– Przecie˝ zaprosi∏aÊ mnie w goÊcin´, jak zrozumia∏em. Do siebie do domu. Liczy∏em, ˝e tutaj sà jakieÊ zabudowania, a ty nawet ognia nie pozwalasz rozpaliç i jeszcze do tego jakieÊ stwory w nocy podsuwasz pod
plecy. Je˝eli nie masz porzàdnego domu, to po co zapraszasz w goÊcin´?
– Dobrze, W∏adimirze, nie denerwuj si´ i nie bój. Nic z∏ego si´ nie wydarzy. Je˝eli chcesz, po∏o˝´ si´ obok
i ci´ ogrzej´.
Tym razem do gawry-ziemianki nawrzucano jeszcze wi´cej cedrowych ga∏àzek, dok∏adnie wyÊcielono jà
suchà trawà, tak˝e Êciany by∏y ozdobione cedrowymi ga∏àzkami. Rozebra∏em si´. Pod∏o˝y∏em pod g∏ow´
spodnie i sweter. Po∏o˝y∏em si´ i nakry∏em kurtkà. Cedrowe ga∏àzki wytwarza∏y ten sam intensywny, leczniczy

18

aromat, o którym mówià w naukowej literaturze, ˝e likwiduje ska˝enie powietrza, chocia˝ w tajdze powietrze
i bez tego jest czyste. Oddycha∏o si´ lekko. Suszona trawa i kwiaty dodawa∏y jakiejÊ niezwyk∏ej, delikatnej woni.
Anastazja dotrzyma∏a s∏owa i po∏o˝y∏a si´ obok mnie. Poczu∏em, ˝e aromat jej cia∏a zwyci´˝a∏ ka˝dà woƒ,
by∏ jeszcze przyjemniejszy od najbardziej wyszukanych perfum, jakie kiedykolwiek czu∏em, zbli˝ajàc si´ do
kobiety. Ale nawet nie pomyÊla∏em, ˝eby jà posiàÊç. Po ostatniej nieudanej próbie zaw∏adni´cia jej cia∏em,
w drodze do miejsca zamieszkania Anastazji, kiedy wystraszy∏em si´ i straci∏em przytomnoÊç, jakoÊ nie budzi∏o si´ we mnie seksualne zauroczenie. Nawet w tym momencie, kiedy widzia∏em jà obna˝onà. Le˝a∏em
i marzy∏em o synu, którego nie mia∏em. RadoÊç i duma z posiadania m´skiego potomka nie by∏a mi dana.
By∏oby cudownie, gdyby mojego syna urodzi∏a Anastazja. Ona jest taka urocza, zdrowa i wytrzyma∏a.
Dziecko te˝ by∏oby zdrowe. Podobne do mnie. Mog∏oby byç podobne do niej, ale wola∏bym widzieç w nim
swoje odbicie. B´dzie silny i inteligentny, z wyjàtkowà osobowoÊcià. B´dzie du˝o wiedzia∏. B´dzie utalentowany i szcz´Êliwy. Wyobrazi∏em sobie mojego noworodka przytulonego do jej sutka i mimowolnie po∏o˝y∏em r´k´
na jej ciep∏ej i j´drnej piersi.
Moim cia∏em od razu wstrzàsnà∏ niezwykle przyjemny dreszcz. To nie by∏ dreszcz strachu. Nie oderwa∏em
r´ki, wstrzyma∏em oddech i czeka∏em, co b´dzie dalej. W tym momencie poczu∏em, ˝e na mojej r´ce spocz´∏a jej delikatna d∏oƒ. Tym razem Anastazja nie odepchn´∏a mnie. Podnios∏em si´ i zaczà∏em patrzeç na jej
pi´knà twarz. Bia∏a pó∏nocna noc czyni∏a jà jeszcze bardziej czarujàcà. Nie mog∏em oderwaç od niej wzroku.
Jej ∏askawe, szaroniebieskie oczy patrzy∏y na mnie. Nie wytrzyma∏em, pochyli∏em si´, lekko i ostro˝nie musnà∏em jej ledwie uchylone usta. Znowu po moim ciele przebieg∏ przyjemny dreszczyk. Twarz owiewa∏ aromat
jej oddechu. Jej usta tym razem nie mówi∏y: “Zostaw mnie, uspokój si´”. Nie czu∏em strachu. MyÊli o synu nie
opuszcza∏y mnie. Gdy Anastazja delikatnie mnie przytuli∏a, pog∏aska∏a po w∏osach i zbli˝y∏a si´ ca∏ym cia∏em,
odczu∏em coÊ niesamowitego...
Kiedy obudzi∏em si´ rano, uzmys∏owi∏em sobie, ˝e tak wielkiego poczucia b∏ogiego zachwytu i satysfakcji
ani razu w ˝yciu nie doÊwiadczy∏em. To by∏o dziwne tym bardziej, ˝e po nocy sp´dzonej z kobietà zawsze odczuwa∏em zm´czenie. A teraz by∏o ca∏kiem inaczej. Dodatkowo mia∏em poczucie jakiegoÊ wielkiego spe∏nienia. Satysfakcja by∏a nie tylko fizyczna, mia∏a równie˝ wymiar duchowy, metafizyczny, wczeÊniej niczego takiego nie doÊwiadcza∏em.
B∏yskawicznie pomyÊla∏em, ˝e sens ˝ycia zawarty jest w∏aÊnie w takich uczuciach. Dlaczego wczeÊniej niczego podobnego nie prze˝ywa∏em, chocia˝ mia∏em ró˝ne kobiety: i pi´kne, i kochane, i doÊwiadczone w mi∏oÊci? Anastazja by∏a dziewicà. Delikatnà, mi∏à i subtelnà pannicà. Przy tym by∏o w niej jeszcze coÊ takiego
niespotykanego, oryginalnego, czego nie mia∏a ˝adna ze znanych mi wczeÊniej kobiet.
Co? Gdzie ona teraz jest? Przysunà∏em si´ ku wejÊciu do “naszej sypialni”, wychyli∏em g∏ow´ i popatrzy∏em
na polan´, usytuowanà ni˝ej od po∏o˝onego na wzgórzu wspania∏ego legowiska. Pokrywa∏a jà pó∏metrowa
warstwa mg∏y. W tej niezwyk∏ej scenerii, z roz∏o˝onymi d∏oƒmi, krà˝y∏a w taƒcu Anastazja, wznoszàc wokó∏
siebie ob∏oczek mg∏y. Kiedy chmurka otoczy∏a jà w ca∏oÊci, lekko podskoczy∏a i wykona∏a szpagat jak baletnica. Przelecia∏a nad warstwà mg∏y, wylàdowa∏a na nowym miejscu i znowu, Êmiejàc si´, zakr´ca∏a wokó∏ siebie
nowà chmurk´, przez którà przebija∏y si´ promienie wschodzàcego s∏oƒca. Ten obraz czarowa∏ i zachwyca∏,
krzyknà∏em od nadmiaru odczuç:
– Ana–sta–zjo! Dzieƒ dobry, pi´kna, leÊna czarownico, Anastazjo!
– Dzieƒ dobry, W∏adimirze! – weso∏o krzykn´∏a w odpowiedzi.
– Jak wspaniale, jak pi´knie jest teraz! Dlaczego tak jest? – krzycza∏em z ca∏ej si∏y.
Anastazja podnios∏a r´ce w kierunku s∏oƒca, zaÊmia∏a si´ swoim szcz´Êliwym, przywo∏ujàcym Êmiechem.
Âpiewajàco krzykn´∏a w odpowiedzi do mnie i jeszcze do kogoÊ, kto znajdowa∏ si´ w nieokreÊlonej przestrzeni, u góry.
– SpoÊród wszystkich ˝yjàcych we wszechÊwiecie istot wy∏àcznie cz∏owiekowi dano spróbowaç takich
uczuç! Tylko m´˝czyênie i kobiecie naprawd´ chcàcym mieç wspólne, wymarzone potomstwo! Tylko cz∏owiek, który dozna∏ takich uczuç, zapala na niebie gwiazd´!
Tyl-ko cz∏o-wiek podà˝ajàcy ku stwarzaniu, a nie ten, który chce zaspokoiç p∏ciowe pragnienia! Dzi´-ku-j´
ci!
Znowu zachwycajàco si´ zaÊmia∏a i, podskakujàc, wykona∏a w powietrzu szpagat, po czym zacz´∏a szybowaç nad mg∏à. Póêniej podbieg∏a, usiad∏a obok mnie u wejÊcia. Zacz´∏a rozczesywaç palcami swoje z∏ociste
w∏osy, podnoszàc je przy tym do góry.
– To znaczy, ˝e nie traktujesz seksu jako grzechu? – zapyta∏em jà. Anastazja zamar∏a. Ze zdziwieniem popatrzy∏a na mnie i odpowiedzia∏a:
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– Czy twoim zdaniem to, co zasz∏o mi´dzy nami, by∏o zwyk∏ym seksem? Czy w∏aÊnie to w twoim Êwiecie
nazywane jest seksem?! Je˝eli tak, to co jest bardziej grzeszne: oddaç si´, ˝eby pojawi∏ si´ na Êwiecie cz∏owiek, czy powstrzymaç si´ i nie daç cz∏owiekowi si´ urodziç? Prawdziwemu cz∏owiekowi. Co wed∏ug ciebie
jest bardziej grzeszne? Pocz´cie nowego cz∏owieka czy Êwiadome unikni´cie aktu stworzenia? Stworzenia
prawdziwego cz∏owieka? Co tak naprawd´ jest grzechem?
Zastanowi∏em si´ nad tym. Naprawd´ nocnego stosunku z Anastazjà nie mo˝na by∏o okreÊliç popularnym
s∏owem “seks”. Co to by∏o w takim razie? Jakie okreÊlenie temu odpowiada?
I znowu zapyta∏em:
– To dlaczego wczeÊniej niczego podobnego nie dozna∏em i, jak sàdz´, wielu innych tak˝e nie mia∏o szansy prze˝yç?
– Musisz zrozumieç, W∏adimirze. Ciemne si∏y robià wszystko, ˝eby w cz∏owieku wyhodowaç niskie p∏ciowe
pobudki po to, ˝eby nie daç mu mo˝liwoÊci poznania danej przez BOGA b∏ogoÊci. One wszystkimi mo˝liwymi
sposobami wmawiajà nam, ˝e przyjemnoÊç mo˝na z ∏atwoÊcià otrzymaç, myÊlàc o zadowoleniu...
Tym samym oddalajà cz∏owieka od prawdy. Biedne, oszukane kobiety nie wiedzà o tym, przez ca∏e ˝ycie
tylko cierpià, poszukujà zagubionej b∏ogoÊci. Nie t´dy droga. ˚adna kobieta nie mo˝e zatrzymaç m´˝czyzny
na sta∏e albo zachowaç jego sta∏oÊci seksualnej, je˝eli pozwoli sobie na oddanie si´ m´˝czyênie tylko po to,
˝eby zaspokoiç swoje ˝àdze. Je˝eli coÊ takiego mia∏o miejsce, to ich wspólne ˝ycie nigdy nie b´dzie szcz´Êliwe. Takie ma∏˝eƒstwo jest iluzjà wspó∏˝ycia, fa∏szem i umownie zaakceptowanym k∏amstwem. Dlatego ta kobieta od razu staje si´ ob∏udnicà, niezale˝nie od tego, czy zawiera z tym m´˝czyznà ma∏˝eƒstwo, czy nie. Nie
wyobra˝asz sobie, ile przepisów i uwarunkowaƒ, tak koÊcielnych, jak i Êwieckich, nawymyÊla∏o spo∏eczeƒstwo, by sztucznie wzmocniç ten nieprawdziwy zwiàzek. Wszystko nadaremnie. Przepisy zmuszajà cz∏owieka
do gry, podporzàdkowujà go sobie i stwarzajà wra˝enie istnienia prawdziwego zwiàzku. Wewn´trzne marzenia o upojeniu seksualnym zawsze pozostawa∏y niezmienne i nie podlega∏y nikomu i niczemu.
Jezus Chrystus zauwa˝y∏ to. Analizujàc relacje mi´dzy kobietà i m´˝czyznà, stwierdzi∏: “ten kto patrzy na
kobiet´ z po˝àdaniem, to ju˝ cudzo∏o˝y w sercu swoim”.
Spo∏eczeƒstwo te˝ ma w tym swój udzia∏, czy˝ nie pi´tnowaliÊcie osoby porzucajàcej rodziny.?
Nigdy, na przestrzeni czasu nie znajdziesz sytuacji, w której powstrzymywano by pragnienie cz∏owieka do
intuicyjnego poszukiwania upragnionej mi∏oÊci, bezkresnego zadowolenia. Fa∏szywy zwiàzek jest straszny!
Dzieci! Rozumiesz, W∏adimirze? Dzieci! One naj intensywniej odczuwajà sztucznoÊç i fa∏sz takiego zwiàzku. Dzieci podajà w wàtpliwoÊç wszystko, co mówià rodzice. Dzieci podÊwiadomie odczuwajà fa∏sz ju˝ od
swojego pocz´cia. To ma na nie z∏y wp∏yw, bo one to odczuwajà. Który cz∏owiek chcia∏by, powiedz mi, pojawiç si´ na tym Êwiecie jako plon seksualnych zabaw? Ka˝dy chcia∏by byç stworzony w wielkim przyp∏ywie mi∏oÊci, wznios∏ym pragnieniu stworzenia. Kobieta i m´˝czyzna, wstàpiwszy w fa∏szywy zwiàzek, na pewno b´dà zmuszeni do poszukiwania prawdziwego zadowolenia, potajemnie ukrywajàc si´ jedno przed drugim. B´dà szukaç nadal nowych ofiar, skazujàc przy tym swe cia∏a na codziennà nud´ przypadkowych kontaktów
seksualnych i przy tym intuicyjnie rozumiejàc, ˝e wcià˝ oddala si´ od nich prawdziwa mi∏oÊç rzeczywistego
zwiàzku.
– Anastazjo, poczekaj, czy naprawd´ m´˝czyzna i kobieta sà skazani, je˝eli za pierwszym razem z∏àczy∏
ich po prostu zwyk∏y seks? Czy nie ma odwrotu i mo˝liwoÊci poprawy tej sytuacji?
– Istnieje taka mo˝liwoÊç. Teraz wiem, co nale˝y robiç. Ale jakimi s∏owami to wyjaÊniç? Jakie s∏owa znaleêç, ˝eby to ludziom wyt∏umaczyç? Szukam wcià˝ takich s∏ów! Szuka∏am i w przesz∏oÊci, i przysz∏oÊci, ale nie
znalaz∏am. Byç mo˝e znajdujà si´ tu˝ obok? I ju˝ nied∏ugo ujawnià si´, urodzà si´ nowe, zdolne dopukaç si´
do serca i rozumu wyrazy? Nowe wyrazy o staro˝ytnej, ÂWI¢TEJ PRAWDZIE pierwszych êróde∏.
– Nie denerwuj si´, Anastazjo, prosz´. Wyraê istniejàcymi s∏owami, chocia˝by w przybli˝eniu, czego jeszcze potrzebujemy dodatkowo, co jest potrzebne dla prawdziwego zadowolenia prócz dwóch cia∏?
– RozmyÊlnoÊç! Wspólna ch´ç stworzenia. SzczeroÊç i czystoÊç post´pków.
– Skàd to wszystko wiesz, Anastazjo?
– O tym wiem nie tylko ja. T´ prawd´ starali si´ wyt∏umaczyç ludziom wielcy twórcy idei: Welles, Kriszna,
Rama, Sziwa, Chrystus, Allach, Budda.
– Czyta∏aÊ o nich? Gdzie? Kiedy?
– Nie czyta∏am o nich, ja po prostu wiem, co oni mówili, o czym myÊleli, czego chcieli.
– Wynika z tego, ˝e zwyk∏y seks, twoim zdaniem, to coÊ z∏ego?
– Bardzo z∏ego. On odwodzi cz∏owieka od istoty. Niszczy rodziny. Odchodzi donikàd ogromna iloÊç energii.
– To dlaczego wydajà tyle gazet z obna˝onymi kobietami w erotycznych pozach, robià tyle filmów z erotykà i seksem? I to wszystko cieszy si´ wielkà popularnoÊcià. Ka˝de pytanie rodzi nowe odpowiedzi. Je˝eli
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cz∏owiek czegoÊ pragnie, to popyt kszta∏tuje poda˝. Zapytanie rodzi propozycj´. Czy chcesz powiedzieç, ˝e
nasze spo∏eczeƒstwo w ogóle jest g∏upie?
– Spo∏eczeƒstwo nie jest g∏upie, ale mechanizmy czarnych si∏, które zaciemniajà duchowoÊç, wywo∏ujà
p∏ytkie ˝àdze, które silnie oddzia∏ujà. Mechanizmy te wywo∏ujà wiele krzywdy i cierpienia. Dzia∏ajà przez kobiety, wykorzystujàc ich urok. Celem prawdziwej pi´knoÊci jest urodziç i podtrzymywaç w m´˝czyênie ducha
poety, mistrza sztuki i twórcy. W tym celu sama kobieta powinna byç czysta. Je˝eli nie ma wewn´trznej czystoÊci, to przyciàga m´˝czyzn´ kràg∏oÊciami swojej p∏ci, zewn´trznà urodà pró˝nego naczynia. Tym samym
go ok∏amuje. Niewykluczone, ˝e za to k∏amstwo sama b´dzie cierpieç przez ca∏e ˝ycie.
– Jak wyglàda prawda, skoro spo∏eczeƒstwa w przeciàgu tysiàcleci nie mog∏y pokonaç tego mechanizmu
ciemnych si∏? Nie mog∏y zwalczyç ich bez wzgl´du na wezwania, jak ty mówisz, duchownych i oÊwieconych?
Z tego wynika, ˝e ich nie mo˝na w ogóle zwyci´˝yç! A mo˝e nie nale˝y tego robiç?
– Istnieje taka mo˝liwoÊç i trzeba to uczyniç. Obowiàzkowo to nale˝y zrobiç!
– Kto to mo˝e uczyniç?
– Kobiety, którym uda∏o si´ zrozumieç istot´ i swoje przeznaczenie. Dzi´ki nim i m´˝czyêni si´ zmienià.
– Nie sàdz´, Anastazjo, wàtpi´. Normalnego m´˝czyzn´ zawsze b´dà wzruszaç pi´kne kobiece nogi, piersi... Zw∏aszcza kiedy jest w delegacji albo daleko od swojej przyjació∏ki. Tak jest ten Êwiat urzàdzony. I nikt tu
niczego nie zmieni, nie zrobi inaczej.
– Ale ja to z tobà zrobi∏am.
– Co tyÊ zrobi∏a?! – Teraz ju˝ nie mo˝esz uprawiaç tego zgubnego seksu.
Straszna myÊl jakby pràdem uderzy∏a we mnie, zacz´∏a przeganiaç Êliczne uczucie narodzone nocà.
– CoÊ ty zrobi∏a, Anastazjo?! Co? Ja teraz... I co teraz?! Jestem impotentem?!
– Przeciwnie, sta∏eÊ si´ teraz prawdziwym m´˝czyznà. Ale zwyk∏y seks b´dzie odtàd dla ciebie wstr´tny.
Nie da tobie tego, co ju˝ prze˝y∏eÊ, a te odczucia b´dà mo˝liwe tylko w wypadku ch´ci pocz´cia dziecka i tylko wówczas, gdy kobieta b´dzie mia∏a takie samo pragnienie. B´dzie ciebie kocha∏a prawdziwie.
– Kocha∏a? W takich warunkach... Przez ca∏e ˝ycie tylko kilka razy mo˝e si´ to zdarzyç...
– Tego wystarczy, ˝eby ca∏e ˝ycie byç szcz´Êliwym, zapewniam ci´. Zrozumiesz...
Anastazja wyciàgn´∏a r´k´ w mojà stron´, chcàc si´ do mnie przysunàç. Szybko odskoczy∏em od niej
w róg ziemianki i wykrzyknà∏em:
– Odsuƒ si´ i przepuÊç mnie, dobrze ci radz´!
Wsta∏a, a ja wylaz∏em na zewnàtrz i wycofa∏em si´ na kilka kroków.
– Odebra∏aÊ mi, byç mo˝e, najwi´kszà przyjemnoÊç w ˝yciu. Ka˝dy tego chce. O tym wszyscy myÊlà, nie
mówiàc g∏oÊno.
– W∏adimirze, te przyjemnoÊci sà iluzjà. Ja pomog∏am ci pozbyç si´ strasznych, zgubnych, grzesznych po˝àdaƒ.
– Czy to jest iluzjà, czy te˝ nie, wszystko jedno – wszyscy akceptujà t´ przyjemnoÊç. I ostrzegam ci´! Wybij sobie z g∏owy ch´ç zbawiania mnie od innych, jak ty to odbierasz, zgubnych na∏ogów. Bo jak stàd wyjd´, to
ani z kobietami nie b´d´ móg∏ si´ kontaktowaç, ani nie wypij´, ani nie zjem i nie zapal´! Nienormainy stan dla
wi´kszoÊci ˝yjàcych normalnym trybem!
– Có˝ takiego dobrego widzisz w piciu, paleniu, bezsensownym i zgubnym przerabianiu du˝ej iloÊci mi´sa
zwierzàt, skoro tyle rosnàcych wspania∏oÊci stworzono celowo dla ˝ywienia cz∏owieka?
– To ty spo˝ywaj sobie te swoje “rosnàce”, je˝eli to ci smakuje! A w moje sprawy si´ nie wtràcaj! Dla nas
wszystkich przyjemnoÊcià jest palenie, picie i siedzenie za zastawionym sto∏em. U nas jest tak przyj´te, rozumiesz?! Przyj´te!
– Wszystko, co wymieni∏eÊ, jest z∏e i zgubne.
– Z∏e? Zgubne? Je˝eli goÊcie przyjdà do mnie na przyj´cie, usiàdà do sto∏u, a ja im zasun´ taki tekst:
“orzeszki przegryêcie, jab∏uszka zjedzcie, wodà popijcie i nie palcie” – wtedy naprawd´ b´d´ zgubiony.
– Czy na spotkaniu z przyjació∏mi najwa˝niejsze jest to, by od razu usiàÊç za sto∏em, piç wódk´, jeÊç i paliç?
– Twoje pytanie jest nieistotne. Tak jest przyj´te na ca∏ym Êwiecie przez wszystkich ludzi. W niektórych
paƒstwach sà dania o charakterze rytualnym, na przyk∏ad pieczony indyk.
– Nie wszyscy ludzie w waszym spo∏eczeƒstwie przyjmujà to.
– Niech b´dzie, nie wszyscy, ale ja ˝yj´ wÊród normalnych.
– Dlaczego patrzysz na otaczajàcych ciebie ludzi jak na najbardziej normalnych?
– Dlatego, ˝e ich jest wi´kszoÊç.
– To nie jest dostateczny argument.
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– Dla ciebie niedostateczny, dlatego ˝e do ciebie nie mo˝na dotrzeç! Z∏oÊç do Anastazji ust´powa∏a. Przypomnia∏em sobie, ˝e s∏ysza∏em o lekarstwach, o lekarzach seksuologach i pomyÊla∏em: “Je˝eli ona mnie w jakiÊ sposób skrzywdzi∏a, to lekarze b´dà mogli mi pomóc”. Pojednawczym tonem zwróci∏em si´ do mojej rozmówczyni:
– Dobrze, Anastazjo, umówmy si´, ˝e ja ju˝ nie jestem na ciebie z∏y. Dzi´kuj´ ci za wspania∏à noc. Ale nie
uszcz´Êliwiaj mnie na si∏´, mam swój poglàd na moje przyzwyczajenia. A z seksem sobie poradz´ z pomocà
lekarzy i wspó∏czesnej medycyny. Idziemy si´ wykàpaç.
Skierowa∏em si´ do jeziora, rozsmakowujàc si´ widokiem porannego lasu. Znowu powróci∏ mi dobry nastrój. A˝ tu nagle s∏ysz´ z ty∏u:
– Nie pomogà ci ani lekarstwa, ani lekarze. ˚ebyÊ móg∏ powróciç do pierwotnego stanu, lekarze b´dà zmuszeni wymazaç z twojej pami´ci to, co prze˝y∏eÊ tej nocy i to, co odczuwa∏eÊ w tym momencie.
Zg∏upia∏em i zatrzyma∏em si´:
– W takim razie ty wszystko odwróç.
– Ja te˝ nie mog´. Znowu uczucie wÊciek∏ej furii i strachu zaw∏adn´∏o mnà:
– Ty... Ty wredna! Bezczelna, wtràcasz si´ i przekr´casz obecne w cz∏owieku ˝ycie! Wynika z tego, ˝e jak
robiç paskudztwo, to prosz´ bardzo, a jak poprawiç, to nie mo˝esz?
– Nie zrobi∏am ˝adnego paskudztwa. Przecie˝ tak bardzo chcia∏eÊ mieç syna. Uciek∏o tyle lat, a syna nie
masz i ˝adna kobieta z twojego otoczenia nigdy nie urodzi∏aby ci syna. Ja te˝ zapragn´∏am mieç z tobà dziecko i tak˝e syna. A ja mog´... To dlaczego martwisz si´ na zapas, ˝e b´dzie ci êle? Mo˝e to jeszcze zrozumiesz... Nie bój si´ mnie, prosz´, W∏adimirze, absolutnie nie wtràcam si´ w twojà psychik´. To si´ samo zdarzy∏o. Otrzyma∏eÊ to, co chcia∏eÊ. Dodatkowo ja usilnie chcia∏am pozbawiç ciebie chocia˝by jednego Êmiertelnego grzechu.
– Jakiego?
– Pychy.
– Dziwna jesteÊ. Twoja filozofia i obraz ˝ycia sà nieludzkie.
– Co jest we mnie nieludzkiego, takiego, co ci´ odstrasza? – Mieszkasz sama w lesie, obcujesz z roÊlinami, zwierz´tami. Nikt u nas nawet w przybli˝eniu nie wiedzie takiego ˝ycia.
– Jak˝e, W∏adimirze, dlaczego... – Anastazja wzruszona zacz´∏a mówiç.
– Ogrodnicy tak samo kontaktujà si´ z roÊlinami i zwierz´tami, ale nieÊwiadomie. Oni to potem zrozumiejà.
Wi´kszoÊç ju˝ zaczyna rozumieç.
– Niewiarygodne, ona jest jeszcze ogrodniczkà! A ten twój promieƒ, co znaczy? Ksià˝ek nie czyta∏aÊ, ale
wiesz du˝o. JakaÊ mistyka?
– Mog´ ci wszystko wyt∏umaczyç. Tylko nie od razu. Staram si´, ale nie mog´ znaleêç odpowiednich s∏ów.
Zrozumia∏ych. Uwierz, prosz´, ˝e wszystko, co robi´, obecne jest w cz∏owieku. On to mia∏ we krwi od samego
poczàtku. Ka˝dy tak móg∏by. Jestem pewna, ˝e spo∏ecznoÊç wróci do tych podstaw. To b´dzie si´ zmienia∏o
powoli, kiedy jasne si∏y zwyci´˝à.
– A ten twój koncert? Wszystkimi g∏osami Êpiewa∏aÊ, przedstawia∏aÊ moich ulubionych piosenkarzy, na dodatek w takiej kolejnoÊci, jak na mojej wideokasecie.
– Tak to wysz∏o, W∏adimirze. KiedyÊ zobaczy∏am t´ kaset´ i us∏ysza∏am ich Êpiew. W przysz∏oÊci opowiem
ci, jak do tego dosz∏o.
– I w∏aÊnie wtenczas zapami´ta∏aÊ s∏owa i melodie wszystkich tych piosenek?
– Zapami´ta∏am, bo nie ma w tym ˝adnej trudnoÊci ani mistyki.
Oj! I co ja takiego naopowiada∏am i zagra∏am?! Przestraszy∏eÊ si´ mnie?! Przypuszczam, ˝e jestem niezr´czna. Za du˝o mówi´ – tak mnie kiedyÊ okreÊli∏ dziadek. MyÊla∏am, ˝e z mi∏oÊci. A ja naprawd´ jestem niezr´czna. Prosz´... W∏adimirze...
Anastazja mówi∏a z uczuciem i dlatego obawa przed nià prawie znikn´∏a. MyÊl o synu zaw∏adn´∏a wszystkimi uczuciami.
– Ju˝ si´ ciebie nie boj´... Tylko bàdê bardziej opanowana. Dziadek równie˝ ci o tym mówi∏.
– Tak. Dziadek równie˝... A ja tak opowiadam, opowiadam... Bardzo chcia∏abym opowiedzieç o wszystkim.
Jestem gadu∏à? Postaram si´ zapanowaç nad moim gadulstwem i opowiem o tym, co jest zrozumia∏e dla ciebie.
– To znaczy, ˝e urodzisz, Anastazjo, naszego syna?
– OczywiÊcie. Tylko w nieodpowiednim czasie to nastàpi.
– Có˝ to znaczy, ˝e w nieodpowiednim czasie? Nie rozumiem.
– Nale˝y rodziç latem, kiedy przyroda pomaga niaƒczyç.
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– Dlaczego wi´c si´ na to zdecydowa∏aÊ, skoro to takie ryzykowne dla ciebie i dziecka?
– Nie martw si´. Bez wzgl´du na okolicznoÊci syn b´dzie ˝y∏.
– A ty?
– Te˝ postaram si´ wytrzymaç do wiosny, a wtenczas wszystko si´ unormuje.
Powiedzia∏a to bez cienia zmartwienia czy obawy o swoje ˝ycie.
Anastazja rozp´dzi∏a si´ i wskoczy∏a do wody niewielkiego jeziorka. Snop kropel b∏yszczàcych w s∏oƒcu
uniós∏ si´ niczym sztuczne ognie i opuÊci∏ na czystà i równà jak lustro powierzchni´ jeziora. Po trzydziestu sekundach jej cia∏o powoli zacz´∏o wynurzaç si´ na powierzchni´. Le˝a∏a na wodzie, roz∏o˝ywszy r´ce d∏oƒmi
do góry, i szcz´Êliwie si´ uÊmiecha∏a. Sta∏em na brzegu, patrzàc na nià, i myÊla∏em: czy wiewiórka us∏yszy
strzelanie jej palców, kiedy b´dzie le˝a∏a w po∏ogu z niemowl´ciem w jednym ze swoich schronieƒ? Czy b´dzie w stanie jej wówczas pomóc którykolwiek z czworono˝nych przyjació∏? Czy wystarczy ciep∏a jej cia∏a, ˝eby ogrzaç malucha?
– Je˝eli moje cia∏o zacznie si´ och∏adzaç i dziecko nie b´dzie mia∏o co jeÊç, to zap∏acze – cicho powiedzia∏a, wychodzàc z wody, Anastazja. – Jego niezadowolony krzyk mo˝e obudziç przedwiosennà przyrod´ albo
jej cz´Êç i wtedy wszystko b´dzie dobrze. Natura je ocali.
– Czyta∏aÊ w moich myÊlach?
– Nie, przypuszcza∏am tylko, ˝e o tym myÊlisz. To jest naturalne.
– Anastazjo, opowiada∏aÊ, ˝e na sàsiednich dzia∏kach mieszkajà twoi krewni. Czy nie mogliby ci pomóc?
– Oni sà bardzo zaj´ci, nie wolno ich odrywaç od pracy!
– Czym tak bardzo wa˝nym sà zaj´ci, ˝e nie mogà pomagaç kobiecie po porodzie? Co robisz ca∏ymi dniami, je˝eli faktycznie we wszystkim obs∏uguje ci´ otaczajàca przyroda?
– Pracuj´. I staram si´ pomóc ludziom, których w waszej spo∏ecznoÊci okreÊla si´ letnikami czy ogrodnikami.

JEJ KOCHANI OGRODNICY
Z zachwytem opowiada∏a mi, jakie mo˝liwoÊci mogà otworzyç si´ dla ludzi, którzy obcujà z roÊlinami.
W ogóle Anastazja na dwa tematy rozprawia z niezwyk∏à czu∏oÊcià, uniesieniem i mi∏oÊcià. Dotyczy to
ogrodników i wychowania dzieci. Gdyby powtórzyç wszystko, co mówi o ogrodnikach, ile sà warci, to musielibyÊmy przed nimi kl´kaç. Nie do wiary! Ona jest pewna, ˝e ogrodnicy i od g∏odu wszystkich uratowali, i ∏agodnoÊç siejà w duszach, i spo∏eczeƒstwo przysz∏oÊci wychowujà... Wszystkiego nie mo˝na wyliczyç. To by∏aby
oddzielna ksià˝ka. Anastazja ma na to wszystko dowody i argumenty.
– Zrozum, dzisiaj spo∏eczeƒstwo, w którym ˝yjesz, wiele mo˝e zrozumieç, obcujàc z roÊlinami posadzonymi w letnich ogrodach. BezpoÊrednio w ogrodzie, gdzie znasz ka˝dà posadzonà roÊlink´, bo przecie˝ nie na
bezludnych, ogromnych placach, nale˝àcych niegdyÊ do ko∏chozów, po których pe∏za∏y okropne i bezmyÊlne
maszyny. Ludzie lepiej si´ czujà, pracujàc w ogródkach, to wi´kszoÊci z nich przed∏u˝y∏o ˝ycie. Stali si´ bardziej ˝yczliwi. W∏aÊnie ogrodnicy pomagajà spo∏eczeƒstwu zrozumieç zgubny wp∏yw rozwoju technicznego.
– Anastazjo, tak czy owak, to nie jest istotne. Z jakiej racji ty w tym uczestniczysz? Na czym polega twoja
pomoc?
Anastazja chwyci∏a mnie za r´k´ i zaprowadzi∏a na traw´. Le˝eliÊmy na plecach, po∏o˝yliÊmy r´ce d∏oƒmi
do góry.
– Zamknij oczy, rozluênij si´ i spróbuj wyobraziç sobie to, o czym b´d´ opowiadaç. Teraz znajd´ przez mój
promieƒ i zobacz´ w oddali jednego z tych ludzi, których wy okreÊlacie ogrodnikami.
Chwil´ milcza∏a, potem cicho zacz´∏a mówiç...
– Starsza pani rozk∏ada serwetk´, w której by∏y zamoczone nasiona ogórków. Nasiona silnie wyros∏y z widocznymi ma∏ymi kie∏kami. Kobieta bierze jedno nasionko do r´ki. Ja w tej chwili jej podpowiadam, ˝e nie wolno w taki sposób moczyç nasion; kie∏ki deformujà si´ przy sadzeniu, a woda tej jakoÊci nie s∏u˝y najlepiej jako
pokarm. Nasionko zacznie chorowaç. Pani myÊli, ˝e sama na to wpad∏a. Tak, cz´Êciowo tak jest. Ja tylko troszeczk´ jà olÊni∏am. Teraz podzieli si´ swoimi przemyÊleniami, opowie o tym innym ludziom. Moja praca zosta∏a wykonana.
Anastazja opowiada∏a, ˝e modeluje w swoim umyÊle wszystkie mo˝liwe sytuacje pracy, odpoczynku, reakcji i wzajemnych stosunków, tak mi´dzy ludêmi, jak i roÊlinami. W momencie gdy modelowana przez nià sytuacja jest najbardziej zbli˝ona do rzeczywistoÊci, tworzy si´ relacja, podczas której mo˝e widzieç cz∏owieka,
odczuwaç, na co choruje i co czuje.
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W takiej sytuacji wchodzi w jego postaç i dzieli si´ z nim swojà wiedzà. Anastazja opowiada∏a, ˝e roÊliny reagujà na cz∏owieka, mogà go kochaç albo nienawidziç, pozytywnie albo negatywnie wp∏ywaç na jego zdrowie.
– I tutaj mam bardzo du˝o pracy. Zajmuj´ si´ letnimi ogródkami. Ogrodnicy jadà na swoje dzia∏ki, do swoich roÊlin jak do dzieci. Niestety, ich stosunki sà intuicyjne. Do tej pory nie sà umocnione jasnoÊcià rozmyÊlaƒ
na temat prawdziwego celu tego kontaktu. Wszystko, wszystko, co istnieje na ziemi – ka˝da trawka, ka˝dy robaczek – jest stworzone po to, by s∏u˝yç cz∏owiekowi, pe∏niç swojà rol´. Mnóstwo leczniczych zió∏ jest tego
potwierdzeniem. Cz∏owiek z waszego spo∏eczeƒstwa za ma∏o wie, ˝eby móc korzystaç z danej mu mo˝liwoÊci
w pe∏nym zakresie.
Prosi∏em Anastazj´, by na jakimÊ konkretnym przyk∏adzie pokaza∏a korzyÊci wynikajàce z rozmyÊlnego
kontaktu, ˝eby mo˝na to by∏o potwierdziç czy sprawdziç, praktycznie zobaczyç i poddaç naukowym badaniom. Anastazja zamyÊli∏a si´ na chwil´, potem nagle olÊniona odkryciem krzykn´∏a:
– Ogrodnicy, moi kochani ogrodnicy! Oni wszystko udowodnià, poka˝à i zadziwià waszà nauk´! Dlaczego
wczeÊniej o tym nie pomyÊla∏am, dlaczego nie mog∏am zrozumieç? – JakaÊ nowo narodzona idea wywo∏a∏a
w niej burzliwà radoÊç.
W ogóle – ani razu – nie widzia∏em Anastazji smutnej. Ona bywa powa˝na, zamyÊlona, skoncentrowana,
ale najcz´Êciej z czegoÊ si´ cieszy. Tym razem cieszy∏a si´ burzliwie: skoczy∏a, zaklaska∏a w d∏onie i mia∏em
wra˝enie, ˝e w lesie zrobi∏o si´ jaÊniej. Las poruszy∏ si´, zaczà∏ odzywaç do niej szelestem koron drzew i g∏osami ptaków. Zakr´ci∏a si´ jakby w taƒcu. Kiedy okryta blaskiem znowu usiad∏a obok mnie, oÊwiadczy∏a:
– Teraz mi uwierzà! To oni, moi ukochani ogrodnicy. Oni wam wszystko wyt∏umaczà i udowodnià!
Postanowi∏em jak najszybciej powróciç do przerwanej rozmowy i rzek∏em:
– Niekoniecznie. Twierdzisz, ˝e ka˝dy robaczek jest stworzony, by s∏u˝yç cz∏owiekowi, ale jak w to uwierzà
ludzie patrzàcy z obrzydzeniem na pe∏zajàce po kuchennych sto∏ach karaczany? Czy one te˝ sà stworzone
dla korzyÊci?
– Karaczany? Pe∏zajà tylko po budynku, a po stole dlatego, ˝eby pozbieraç niewidoczne ludzkim okiem
resztki rozk∏adajàcych si´ drobinek po˝ywienia, przerobiç je i z∏o˝yç unieszkodliwione w ustronnym miejscu.
Je˝eli mamy ich za du˝o, trzeba przynieÊç do domu ˝abk´ i nadmiar zniknie.
To, co Anastazja zaproponowa∏a ogrodnikom, jak sàdz´, stoi w sprzecznoÊci z naukà o roÊlinach i bez wàtpienia ze wszystkimi przyj´tymi normami sadzenia i hodowli ró˝nych odmian poszczególnych roÊlin na podmiejskich dzia∏kach.
Jestem pewien, ˝e jej poglàdy sà wielkie, wprost genialne. Proponuj´ zapoznanie si´ z nimi ka˝demu, kto
ma mo˝liwoÊç ich praktycznego sprawdzenia, mo˝e nie w ca∏ym swoim ogródku, ale na jego ma∏ej cz´Êci,
tym bardziej ˝e oprócz korzyÊci nic wi´cej nie jest przewidziane. Wiele z jej opowiadaƒ znajduje potwierdzenie
naukowe w pracach profesora nauk biologicznych, Prochorowa.

NASIONKO-LEKARZ
Anastazja twierdzi:
Ka˝de wysiewane nasionko zawiera w sobie ogromnà iloÊç kosmicznej informacji. Ta iloÊç nie ma porównania z ˝adnym r´kodzielnictwem cz∏owieka. Dzi´ki tej informacji nasionko wie precyzyjnie do jednej tysi´cznej sekundy, kiedy powinno o˝yç, wykie∏kowaç, jakie soki pobieraç z ziemi, jak korzystaç z promieni kosmicznych cia∏: s∏oƒca, ksi´˝yca, gwiazd, w co ma wyrosnàç i jakie p∏ody wydawaç. Wydane p∏ody sà przeznaczone dla zabezpieczenia ˝ycia cz∏owieka. Mogà one oddzia∏ywaç znacznie efektywniej, mocniej ni˝ najlepsze
w Êwiecie, zrobione przez cz∏owieka lekarstwa, które istniejà i b´dà wyprodukowane. W przysz∏oÊci b´dà walczyç i przeciwstawiaç si´ jakimkolwiek chorobom organizmu ludzkiego. Dlatego nasionko od samego poczàtku powinno wiedzieç wszystko o tych chorobach, ˝eby w procesie swojego dojrzewania nasyci∏o przysz∏e p∏ody wszystkimi niezb´dnymi sk∏adnikami, potrzebnymi bezpoÊrednio do leczenia konkretnej osoby i konkretnej
choroby albo kilku chorób, je˝eli si´ objawi∏y, lub istnieje do nich sk∏onnoÊç.
˚eby nasionko ogórka, pomidora lub innej roÊliny wyhodowaç z takà informacjà w ogródku, nale˝y: przed
wysianiem kilka nie namoczonych nasionek wziàç do ust i trzymaç nie mniej ni˝ dziewi´ç minut. Nast´pnie
po∏o˝yç je mi´dzy d∏oƒmi, przytrzymaç trzydzieÊci sekund i staç przy tym boso w miejscu, gdzie b´dà wysiane. Potem nale˝y otworzyç d∏onie i wydmuchnàç powietrze z p∏uc na nasiona. Tak przygotowane nasiona nale˝y trzymaç w otwartych d∏oniach jeszcze trzydzieÊci sekund na s∏oƒcu. Potem wsadziç do ziemi, w ˝adnym
wypadku nie podlewaç. Podlewanie mo˝liwe jest dopiero po trzech dobach od wysiewu. Siew trzeba wykonaç
w odpowiednich dla ka˝dej roÊliny dniach (te informacje mo˝na znaleêç w kalendarzach, które sà opracowane
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na podstawie faz Ksi´˝yca). WczeÊniejszy wysiew, bez podlewania, jest bardziej wskazany ni˝ póêniejszy.
Podczas wzrastania roÊliny nie nale˝y obok niej pieliç wszystkich chwastów. Z ka˝dej odmiany nale˝y pozostawiç chocia˝by po jednym. Chwasty mo˝na po prostu podcinaç.
Wed∏ug Anastazji, przy takim post´powaniu nasionko zbiera w sobie informacje o cz∏owieku i w czasie wyrastania jego p∏odu b´dzie maksymalnie odbieraç z kosmosu i ziemi energi´ potrzebnà bezpoÊrednio dla konkretnej osoby. Chwastów nie nale˝y wyt´piaç, poniewa˝ równie˝ majà swoje przeznaczenie. Niektóre z nich
chronià roÊliny przed chorobami, a inne dajà im dodatkowe informacje. W czasie hodowania roÊliny powinniÊcie z nià obcowaç, a chocia˝by raz w czasie jej wzrostu, podczas pe∏ni ksi´˝yca, podejÊç do niej i jà dotknàç.
Anastazja twierdzi, ˝e p∏ody wyhodowane z nasionka w taki sposób i u˝ywane przez cz∏owieka-hodowc´
sà zdolne wyleczyç go absolutnie z wszelkich chorób, znacznie zahamowaç starzenie si´ organizmu, pozbawiç z∏ych nawyków. Wielokrotnie zwi´kszajà zdolnoÊci umys∏owe siewcy i dajà zaspokojenie duchowe. P∏ody
majà najbardziej efektywny wp∏yw, je˝eli spo˝ywa si´je nie póêniej ni˝ trzy dni od dnia zbioru. Takà procedur´
nale˝y zastosowaç do ró˝nych odmian owoców i warzyw uprawianych w ogrodzie. Niekoniecznie trzeba wysiewaç w taki sposób ca∏à grzàdk´ ogórków, pomidorów itd. – wystarczy kilka krzaków.
Wyhodowane w taki sposób p∏ody b´dà si´ ró˝niç ód innych tego samego gatunku nie tylko smakiem. Gdyby poddaç je analizie, to po porównaniu sk∏adu one te˝ oka˝à si´ inne. Przy sadzeniu rozsady obowiàzkowo
musimy uformowaç wykopany do∏ek swoimi r´koma, palcami bosych stóp przyklepaç ziemi´ i dodatkowo do
niego napluç. Na moje pytanie, dlaczego nogami, Anastazja wyjaÊni∏a, ˝e w procesie pocenia si´ nóg wychodzà z cz∏owieka toksyny zawierajàce informacj´ o chorobach organizmu, którà otrzymujà z kolei sadzonki.
One przekazujà je swojemu potomstwu, które b´dzie mia∏o zdolnoÊç do walki z tymi schorzeniami. Anastazja
radzi∏a od czasu do czasu chodziç po ogrodzie boso.
Jakie gatunki trzeba hodowaç? Wystarczà te, które rosnà w wi´kszoÊci ogrodów, a wi´c: malina, porzeczka, agrest, ogórki, pomidory, truskawka i jakakolwiek jab∏onka. Bardzo dobrze, je˝eli jest wiÊnia albo czereÊnia oraz kwiaty. Area∏ i teren, na jakim je posadzono, nie majà wielkiego znaczenia. Obowiàzkowà odmianà,
bez której nie ma mo˝liwoÊci wype∏nienia harmonii w energetycznym mikroklimacie w ogrodzie, jest s∏onecznik (chocia˝by jeden). Koniecznie trzeba zasiaç oko∏o pó∏tora-dwóch metrów kwadratowych zbó˝ i absolutnie
bezwzgl´dnie zostawiç wysepk´ pod ró˝ne trawy, nie mniej ni˝ dwa metry kwadratowe. Tej wysepki nie mo˝na obsiewaç, powinna byç naturalna. Je˝eli nie zostawiliÊcie takiej ugorowej wysepki, to nale˝y przynieÊç z lasu darƒ i stworzyç taki ugór.
Zapyta∏em Anastazj´, czy musz´ zrobiç takà wysepk´ w moim ogrodzie, je˝eli w sàsiednich rosnà takie
roÊliny, które ona uwa˝a za obowiàzkowe, a za p∏otem, na przyk∏ad niedaleko dzia∏ki, jest ∏àka.
– Dla cz∏owieka-ogrodnika wielkie znaczenie ma nie tylko ró˝norodnoÊç roÊlin i sposób ich posadzenia, ale
przede wszystkim bezpoÊredni kontakt z nimi, dzi´ki któremu odbywa si´ gromadzenie informacji. Sposób sadzenia, o którym ci mówi∏am, jest niezwykle istotny. Najwa˝niejsze to daç temu kawa∏kowi przyrody pe∏nà wiedz´ o sobie. Wtedy nie tylko efekt leczniczy, ale równie˝ ˝yciowe zabezpieczenie twojego organizmu b´dzie
znacznie wi´ksze ni˝ przy tradycyjnym uprawianiu p∏odów. W dzikiej, jak wy to okreÊlacie, przyrodzie – a ona
nie jest dzika, wy jej po prostu nie znacie – istnieje mnóstwo roÊlin, którymi mo˝na wyleczyç absolutnie
wszystkie choroby, które znamy. Te roÊliny w∏aÊnie po to zosta∏y stworzone, tylko cz∏owiek straci∏ cz´Êciowo
wiedz´ o wartoÊci tych zió∏.
Spiera∏em si´ z Anastazjà, ˝e mamy du˝o specjalistycznych aptek zielarskich, które handlujà leczniczymi
zio∏ami. Sà lekarze i znachorzy leczàcy zio∏ami zawodowo, ale...
– G∏ównym lekarzem jest twój organizm, który od stworzenia by∏ Êwiadomy, jakich zió∏ nale˝y za˝ywaç
i w jakim czasie. Robi∏ to intuicyjnie. I nikt inny nie mo˝e go zastàpiç, bo to jest osobisty lekarz, dany tobie
przez Boga. Uczy ci´, jak wróciç do tej wiedzy. RoÊliny z twojego ogródka dzi´ki ponownemu stworzeniu wi´zi b´dà ci´ leczyç i troszczyç si´ o ciebie. Samodzielnie ustalà w∏aÊciwà diagnoz´ i przygotujà specjalne, najbardziej efektywne dla ciebie lekarstwa.

KOGO ˚ÑDLÑ PSZCZO¸Y?
– Na ka˝dej dzia∏ce powinna byç jedna pszczela rodzina. Powiedzia∏em Anastazji, ˝e u nas tylko niektórzy
ludzie mogà hodowaç pszczo∏y. Tej sztuki uczà si´ w specjalnych szko∏ach, ale nie ka˝dy mo˝e t´ wiedz´ posiàÊç.
Anastazja odpowiedzia∏a:
– To, co robicie dla ˝yciowego zabezpieczenia pszczelej rodziny, cz´sto przynosi odwrotny skutek. Przez
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ostatnie tysiàclecia tylko dwóm ludziom na ziemi uda∏o si´ zrozumieç te unikalne ˝ywe stworzenia. Byli to zakonnicy, którzy zostali beatyfikowani. Mo˝na o nich przeczytaç w ksià˝kach, znajdujàcych si´ w klasztornych
ksi´gozbiorach.
– Dobrze, wobec tego, jak nale˝y obchodziç si´ z pszczo∏ami na dzia∏ce?
– Po prostu trzeba zrobiç gniazdo podobne do wyst´pujàcego w naturalnych warunkach. Dalsza praca b´dzie polega∏a tylko na tym, ˝eby zbieraç cz´Êç miodu, wosku i innych produktów stworzonych przez pszczo∏y.
– Przecie˝ one b´dà ˝àdliç ludzi. Jaki˝ to b´dzie relaks na dzia∏ce, gdy cz∏owiek b´dzie w wiecznym strachu?
– Pszczo∏y ˝àdlà, kiedy cz∏owiek sam agresywnie do nich podchodzi, macha r´kami, boi si´, jest bardzo
agresywnie nastawiony nie tylko do pszczó∏, ale do kogokolwiek. One to wyczuwajà, bo nie przyjmujà promieniowania wszelkich ciemnych odczuç. Ponadto mogà ˝àdliç te cz´Êci cia∏a, b´dàce w stanie zapalnym, który
z kolei wywo∏any zosta∏ chorobà jakiejÊ cz´Êci organizmu ludzkiego, albo te miejsca, gdzie przerwany zosta∏
ob∏ok energetyczny lub nastàpi∏o jakieÊ inne naruszenie równowagi.
Wiecie, jak efektywne jest leczenie przez pszczo∏y choroby, którà wy nazywacie zapaleniem korzonków.
Nie jest to jedyne schorzenie, które one potrafià leczyç. Gdybym mia∏a ci opowiedzieç wszystko, co wiem,
i jeszcze to udowodniç, tak jak tego chcesz, to musia∏byÊ prze˝yç u mnie nie trzy dni, a wiele tygodni. W spó∏czeÊnie du˝o si´ mówi o pszczo∏ach, a ja wnios∏am tylko ma∏e korekty do tej wiedzy.
Uwierz mi, prosz´, ˝e one sà bardzo po˝yteczne. Zasiedliç rodzin´ w takim ulu jest bardzo ∏atwo. Trzeba
wsypaç do ula pszczeli rój, a przedtem po∏o˝yç kawa∏ek wosku i miododajnà traw´. ˚adnych zrobionych r´cznie ramek i wyt∏aczanek woskowych nie nale˝y wstawiaç. W przysz∏oÊci, kiedy pszczele rodziny b´dà ˝y∏y na
kilku sàsiednich ogródkach, pszczo∏y b´dà si´ roi∏y same. B´dà same zajmowaç wolne ule.
– A jak zabieraç im miód?
– Otworzyç dolnà pokrywk´, oderwaç wiszàce plastry i zabraç zasklepiony miód i py∏ek. Nie wolno post´powaç zbyt zach∏annie, powinno si´ zostawiç cz´Êç miodu pszczo∏om na zim´.

WITAJ, PORANKU !
Swoje poranne czynnoÊci Anastazja proponowa∏a przystosowaç do warunków letniego ogrodu.
Rano o wschodzie s∏oƒca nale˝y boso wyjÊç do ogrodu, podejÊç do roÊlin, na których nam w danym momencie zale˝y. Mo˝na je pog∏askaç. Nale˝y to robiç nie wed∏ug okreÊlonego harmonogramu czy powtarzajàcego si´ z dnia na dzieƒ rytua∏u, ale tak jak dyktuje intuicja, wed∏ug w∏asnych potrzeb i ch´ci. Powinno si´ to
robiç przed umyciem, wtedy roÊliny b´dà odczuwa∏y zapach sk∏adników wydzielajàcych si´ w czasie snu
przez pory skóry. Je˝eli na dworze jest ciep∏o, a obok znajduje si´ chocia˝by ma∏a wysepka z trawà – co jest
wskazane – trzeba po∏o˝yç si´ na niej i trzy-cztery minuty pole˝eç, rozciàgajàc si´. Je˝eli w takim momencie
usiàdzie na ciele jakiÊ ma∏y owad, nie wolno go zrzucaç. Wi´kszoÊç z nich otwiera pory na skórze i przeczyszcza je. Najcz´Êciej zatkane sà te pory, które wydalajà toksyny, wynoszàce na powierzchni´ skóry wszelkie
choroby, ˝eby cz∏owiek móg∏ je zmyç. Je˝eli w ogrodzie jest jakiekolwiek oczko wodne, nale˝y si´ w nim zanurzyç, a je˝eli nie ma – oblaç siebie wodà. Powinno si´ przy tym staç boso, niedaleko grzàdek i roÊlin,
a jeszcze lepiej pomi´dzy grzàdkami, na przyk∏ad jednego ranka mo˝na stanàç obok krzaczków malin, a drugiego – obok porzeczek itd.
Po oblaniu wodà nie nale˝y si´ od razu wycieraç. Kropelki wody trzeba strzàsnàç z d∏oni na otaczajàce roÊliny. Kropelki z innych cz´Êci cia∏a nale˝y, te˝ r´koma, Êciàgnàç wzd∏u˝ cia∏a i otrzepaç. Nast´pnie mo˝na
wykonywaç wszystkie czynnoÊci mycia i korzystaç ze wszystkich urzàdzeƒ, do których si´ jest przyzwyczajonym.

WIECZORNE CZYNNOÂCI
Wieczorem przed snem trzeba obowiàzkowo umyç nogi wykorzystujàc do tego wod´ z ma∏à iloÊcià (kilku
kropelek) soku z lebiody albo pokrzywy. Mo˝na dodaç do wody obydwa, nie stosujàc przy tym z myd∏a lub
szamponu. Wod´, w której my∏eÊ nogi, wylej na grzàdki. Póêniej, jeÊli jest taka potrzeba, mo˝na umyç nogi
porzàdnie myd∏em. Ta wieczorna procedura jest konieczna z dwóch powodów. Przez pocenie si´ nóg wydalane sà toksyny, wynoszàce z organizmu jego wewn´trzne choroby, i nale˝y je zmyç w celu wyczyszczenia porów skóry. Sok z lebiody i pokrzywy dobrze temu procesowi sprzyja.
Wylewajàc wod´ na grzàdki, dajecie mikroorganizmom i roÊlinom dodatkowà informacj´ o dzisiejszym sta-
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nie zdrowia. To te˝ jest wa˝ne. Otrzymujàc t´ informacj´, widzialny i niewidzialny otaczajàcy nas Êwiat ma
mo˝liwoÊç wyprodukowania wszystkiego, co jest nam niezb´dne dla w∏aÊciwego funkcjonowania organizmu.
RoÊliny, które w ogrodzie zgromadzi∏y wszelkie informacje o naszym ciele i jego bolàczkach, wspomagajà
nas, czerpiàc moc z kosmosu i ziemi.
Organizm sam o wszystko zadba. Interesowa∏o mnie jej zdanie na temat ˝ywienia. Przecie˝ sama ˝ywi si´
bardzo osobliwie, dlatego zapyta∏em:
– Anastazjo, jak myÊlisz, w jaki sposób powinien od˝ywiaç si´ cz∏owiek? Co jeÊç, kiedy, ile razy dziennie
i jakie iloÊci? U nas temu tematowi poÊwi´ca si´ du˝o uwagi. Jest du˝o wszechstronnej literatury, przepisów
na zdrowe, leczàce ˝ywienie, porad na odchudzanie.
– Styl ˝ycia cz∏owieka w warunkach technicznego Êwiata trudno wyobraziç sobie inaczej. Ten Êwiat, jego
ciemne si∏y ca∏y czas robià wszystko, ˝eby wymieniç prawdziwy przyrodniczy mechanizm dany cz∏owiekowi
od Pana Boga na swój ogromny sztuczny system, sprzeczny z naturà cz∏owieka.
Poprosi∏em Anastazj´, aby mówi∏a konkretnie i zrozumiale, bez filozoficznych dodatków. Ona kontynuowa∏a:
– Zrozum, na twoje pytanie: co, kiedy, w jakiej iloÊci powinien jeÊç cz∏owiek – nikt lepiej ni˝ sam organizm,
ka˝dego konkretnego cz∏owieka, odpowiedzieç nie mo˝e. Uczucie g∏odu, pragnienia jest przekazywane przez
natur´, ˝eby sygnalizowaç ka˝demu cz∏owiekowi indywidualnie, kiedy powinien jeÊç. Ten moment b´dzie dla
niego najbardziej odpowiedni. Post´p techniczny Êwiata nie pozwala cz∏owiekowi na zsynchronizowanie indywidualnych, naturalnych potrzeb ˝ywienia z rytmem pracy, dlatego pracownik jest zmuszony wduszaç w swój
organizm – poniewa˝ jest bezsilny wobec technologicznych warunków ˝ycia – szablon, okreÊlony re˝im ˝ywieniowy. Stàd powsta∏a moda na okreÊlonà liczb´ posi∏ków i harmonogram przerw na Êniadanie, obiady itp.
I oczywiÊcie specjaliÊci od dietetyki twierdzà, ˝e tak jest dobrze, i jeszcze to usprawiedliwiajà, ˝e jest w∏aÊciwe. Wyobraê sobie: jeden siedzi albo drzemie, prawie nie tracàc kalorii, drugi wykonuje ci´˝kà, fizycznà prac´
lub biegnie, oblewajàc si´ potem, tracàc przy tym dziesiàtki razy wi´cej energii, ajeÊç powinni w tym samym
czasie. Cz∏owiek powinien jeÊç wtenczas, kiedy doradza mu to jego organizm, i nie mo˝e byç w tym wzgl´dzie
innego doradcy. Rozumiem, ˝e w waszych warunkach bytowych jest to prawie niewykonalne. Jednak ludzie,
którzy znajdujà si´ na swoich dzia∏kach, obok domu, majà takà mo˝liwoÊç i z niej nale˝y korzystaç, odrzucajàc niekorzystne dla was sztuczne bariery. To samo mog´ odpowiedzieç na twoje pytanie, co trzeba jeÊç. To,
co w danym momencie... jak by to powiedzieç... znajduje si´ pod r´kà. Organizm sam wybierze, co jest mu
potrzebne. Z nietradycyjnych poj´ç mog´ poradziç nast´pujàco: jeÊli w waszym domu sàjakieÊ zwierz´ta (kot,
pies), przyjrzycie im si´ uwa˝nie. One od czasu do czasu wybierajà z ogromnego wachlarza roÊlin jakiÊ rodzaj
trawy i jà zjadajà. Chocia˝by kilka takich trawek radz´ uciàç i dodaç do jedzenia. Nie trzeba tego robiç codziennie, wystarczy raz-dwa razy w tygodniu. Nale˝y samemu zebraç k∏osy zbo˝a ze swojej dzia∏ki, wym∏óciç,
zemleç na màk´ i wypiec chleb. To jest niezwykle wa˝ne. Cz∏owiek, jedzàc taki chleb raz-dwa razy w roku,
otrzymuje zapas energii, który mo˝e zaktywizowaç nie tylko jego si∏y, ale równie˝ wp∏ynàç na wewn´trzny
stan i zaspokoiç jego dusz´. Ten chleb mo˝na dawaç swoim krewnym i bliskim nam ludziom. Na nich on tak˝e b´dzie bardzo dobrze wp∏ywa∏. Bardzo korzystne dla zdrowia cz∏owieka jest ˝ywienie si´ przynajmniej
przez trzy dni tylko tym, co roÊnie na dzia∏ce. Takà w∏asnà wegetariaƒskà diet´ wystarczy sobie zorganizowaç
raz w lecie, dodatkowo uzupe∏niajàc jà chlebem, olejem s∏onecznikowym i ma∏à dawkà soli.
Podczas tej rozmowy (ju˝ opowiada∏em, jak moja nauczycielka si´ od˝ywia) Anastazja mimochodem urwa∏a êdêb∏o trawy, potem drugie i ˝u∏a. Mnie tak˝e pocz´stowa∏a. Zdecydowa∏em si´ spróbowaç. Smak nie zrobi∏ na mnie wra˝enia, ale równie˝ nie odstr´czy∏. Proces ˝ywienia i zabezpieczania ˝yciowych potrzeb organizmu Anastazji, zosta∏ przerzucony na ramiona przyrody, dlatego wi´c nie zaprzàta nigdy jej myÊli, które zaj´te sà wielkimi problemami o globalnym charakterze. Ona twierdzi, ˝e organizm cz∏owieka, który na swojej
dzia∏ce ustali∏ takie stosunki ze Êwiatem roÊlinnym i ziemià, mo˝e pozbyç si´ absolutnie wszystkich chorób.
Choroba sama w sobie jest efektem oddalenia si´ cz∏owieka od mechanizmów przyrody powo∏anych do
ochrony jego zdrowia, ˝yciowego zabezpieczenia. Dla mechanizmów przyrody walka z jakàkolwiek chorobà
nie jest ˝adnym problemem, bo bezpoÊrednio na tym polega sens ich istnienia. KorzyÊç, jakà mo˝e czerpaç
cz∏owiek, nawiàzawszy kontakt z niewielkim kawa∏eczkiem Êwiata przyrody, jest znacznie wi´ksza ni˝ tylko
pomoc w walce z chorobami.

SEN POD W¸ASNÑ GWIAZDÑ
Ju˝ mówi∏em, z jakim zapa∏em Anastazja opowiada o roÊlinach i ludziach oraz ich wzajemnym obcowaniu.
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Stwierdzi∏em, ˝e mieszkajàc wÊród przyrody, Anastazja dobrze przestudiowa∏a natur´, zgromadzi∏a nadprzyrodzonà, wprost niewyobra˝alnà wiedz´ o budowie wszechÊwiata i uk∏adzie planet. Ona jà odczuwa intuicyjnie. Osàdzicie to sami na podstawie jej opowiadania o Ênie pod gwiaêdzistym niebem.
RoÊliny, które posiadajà informacje o konkretnej osobie, wchodzà w informacyjnà wymian´ z si∏ami kosmosu, ale sà one tylko poÊrednikami, wykonujàcymi wàsko ukierunkowane zadania dotyczàce organizmu, i nigdy
nie dotykajà skomplikowanych procesów umys∏owych, bo takie w ca∏ym wszechÊwiecie posiadajà tylko mózg
cz∏owieka. Skomplikowana warstwa duchowa to zjawisko typowo ludzkie.
Taka wymiana informacyjna pozwala wykonaç cz∏owiekowi to, co jest w stanie wykonaç on sam, czyli korzystaç z màdroÊci kosmosu, a dok∏adniej mówiàc, wymieniç si´ z nim wiedzà. Ca∏kowicie nieskomplikowana
procedura pozwala wykorzystaç i poczuç na sobie dobro takiego wp∏ywu. Polega to na tym:
– Jednego wieczoru, kiedy pozwoli na to pogoda, zorganizuj sobie spanie pod gwiaêdzistym niebem. PoÊciel w tym celu nale˝y u∏o˝yç niedaleko krzaczków malin albo roÊlin zbo˝owych. T´ noc trzeba sp´dziç samotnie. Le˝ z twarzà zwróconà ku gwiaêdzistemu niebu, nie powinieneÊ jednak od razu zamykaç oczu. Wzrokiem i myÊlami pospaceruj po kosmicznych cia∏ach. MyÊlàc o nich, odpr´˝ swój umys∏. MyÊl powinna byç lekka i swobodna. Najpierw postaraj si´ myÊleç tylko o widocznych cia∏ach niebieskich, potem mo˝esz pomarzyç
o osobistych pragnieniach, najistotniejszych dla siebie rzeczach, o bliskich ludziach, o tych, którym dobrze ˝yczysz. Nie wa˝ si´ nawet pomyÊleç w tym momencie o zemÊcie, nie ˝ycz nikomu êle, bo efekt mo˝e byç dla
ciebie niekorzystny. Ta doÊç prosta procedura o˝ywi niektóre z mnóstwa Êpiàcych w twoim mózgu komórek,
z których wi´kszoÊç nie obudzi∏aby si´ przez ca∏e ˝ycie. Kosmiczne si∏y b´dà z tobà i pomogà zrealizowaç
najÊmielsze, jasne marzenia, zdobyç równowag´ duchowà, nawiàzaç poprawne stosunki z bliskimi, pog∏´biç
albo wzbudziç w nich mi∏oÊç do ciebie. Taki seans powinien odbyç si´ kilkakrotnie. Przyniesie on dobre efekty
wy∏àcznie w miejscu twojego sta∏ego kontaktu ze Êwiatem roÊlinnym. Jego dzia∏anie poczujesz na sobie ju˝
nast´pnego ranka. Bardzo wa˝ne jest, aby powtarzaç ów seans ka˝dorazowo w przededniu swoich urodzin.
D∏ugo by trzeba i nie ma sensu t∏umaczyç dzisiaj, jak ten mechanizm dzia∏a. W cz´Êç tych wyjaÊnieƒ nie
uwierzysz, innych nie zrozumiesz. Znacznie ∏atwiej i krócej b´dzie mo˝na rozmawiaç z tymi, którzy wypróbujà
na sobie wp∏yw tego mechanizmu, bo otrzymywana i sprawdzana informacja pomo˝e w odbieraniu nast´pnej.

POMOCNIK I OPIEKUN WASZEGO DZIECKA
Zada∏em Anastazji pytanie, w jaki sposób ogródek z roÊlinami wysadzonymi w okreÊlonej kolejnoÊci i majàcymi kontakt z cz∏owiekiem mo˝e pomagaç w wychowaniu dzieci. Sàdzi∏em, ˝e us∏ysz´ w odpowiedzi coÊ banalnego, w tym sensie, ˝e nale˝y w dzieciach zaszczepiç mi∏oÊç do przyrody. Ale si´ pomyli∏em. Jej odpowiedê zszokowa∏a mnie prostotà argumentacji i tym samym g∏´bià filozoficznego sensu.
– Przyroda, jako wytwór wszechÊwiata, urzàdzi∏a tak, ˝e ka˝dy nowy cz∏owiek rodzi si´ jako w∏adca, król.
Jest podobny do anio∏a: czysty i niepokalany. Jego otwarte jak êróde∏ko ciemi´ przyjmuje ogromny potok informacji ze wszechÊwiata. ZdolnoÊci ka˝dego noworodka pozwalajà mu staç si´ màdrzejszà istotà we
wszechÊwiecie, podobnà do Boga. Bardzo ma∏o czasu potrzebuje do tego, ˝eby obdarzyç swoich rodziców
szcz´Êciem i b∏ogoÊcià. To jest czas, w którym uÊwiadamia sobie istot´ budowy tego Êwiata, sens istnienia
cz∏owieczeƒstwa, i w tym krótkim okresie trwajàcym tylko dziewi´ç lat, wszystko, co jest mu potrzebne, ju˝ istnieje w przestrzeni. Rodzicom nie wolno zniekszta∏ciç prawdziwego, realnego i naturalnego Êwiatopoglàdu,
jednak ten cywilizowany Êwiat nie pozwala tak post´powaç. Co widzi niemowl´ swoim pierwszym Êwiadomym
spojrzeniem? W tym Êwiecie jest jego matka, jej pierÊ, sufit, kraj ∏ó˝eczka, jakieÊ szmatki, Êciany, atrybuty
i wartoÊci sztucznego, stworzonego przez cywilizowane spo∏eczeƒstwo Êwiata. “Przypuszczam, ˝e tak powinno byç” – sàdzi niemowl´. Jego uÊmiechni´ci rodzice przynoszà mu, jak coÊ bardzo cennego, stukajàce
i piszczàce zabawki. Dlaczego? Ono d∏ugo b´dzie puka∏o i piszcza∏o, rozmyÊlajàc w swojej podÊwiadomoÊci
nad ich przeznaczeniem. Potem ci sami uÊmiechni´ci rodzice b´dà zwiàzywaç go jakimiÊ szmatkami – a dla
niego to b´dzie niewygodne. Dziecko b´dzie si´ stara∏o uwolniç, ale bezskutecznie, jedyny sposób protestu –
to krzyk, krzyk protestu, oburzenie, proÊba o pomoc. Od tego momentu anio∏ek i w∏adca staje si´ ˝ebrakiem,
niewolnikiem proszàcym o ja∏mu˝n´. Dziecko nadal dostaje artyku∏y sztucznego Êwiata. Wspaniale, b∏ogo,
nowa zabawka, nowe ubranko, seplenià z nim, a tym samym odnoszà si´ do niego jak do istoty niedoskona∏ej. Nawet w tych instytucjach, w których, jak sobie wyobra˝acie, odbywa si´ nauka, wpajajà mu znowu wartoÊci, walory i zalety tego samego, sztucznego Êwiata. Do tego momentu, zanim up∏ynie dziewi´ç lat, tylko mimochodem przypomina si´ o istnieniu natury jako dodatku do czegoÊ innego, g∏ównie majàc na uwadze wykonane r´cznie wyroby. Wi´kszoÊç ludzi do koƒca swoich dni nie jest w stanie uÊwiadomiç sobie prawdy. Wy-
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daje si´, ˝e takie zwyk∏e pytanie: “W czym tkwi sens ˝ycia?” – wcià˝ pozostaje nierozwiàzane.
A on – sens ˝ycia – istnieje w prawdzie, radoÊci i mi∏oÊci. Dziewi´cioletnie dziecko wykszta∏cone przez naturalny Êwiat ma wi´cej mo˝liwoÊci rozumienia budowy Êwiata, du˝o wi´cej ni˝ naukowe instytucje twojego
spo∏eczeƒstwa.
– Stop! Anastazjo, ty, jak przypuszczam, masz na uwadze wiedz´ o przyrodzie, pod warunkiem, ˝e ˝ycie
dziecka b´dzie si´ uk∏adaç tak jak twoje. Z tym mog´ si´ zgodziç. Ale nowoczesny cz∏owiek musi – dobrze to
czy êle, to inna sprawa – mieszkaç bezpoÊrednio w naszym cywilizowanym, zmechanizowanym Êwiecie, jak
ty go okreÊlasz. Przyrod´ b´dzie zna∏, rozumia∏ i odczuwa∏, ale w innych dziedzinach b´dzie ca∏kowitym dyletantem. Istniejà jeszcze takie nauki, jak matematyka, fizyka, chemia, jest jeszcze wiedza o ˝yciu, jego spo∏ecznych zjawiskach.
– To wszystko dla w∏aÊciwie wychowanego i poznajàcego we w∏aÊciwym momencie istot´ budowy Êwiata
jest drobiazgiem. Je˝eli zechce wykazaç si´ w jakiej kolwiek dziedzinie nauki, to bardzo ∏atwo wszystkich wyprzedzi.
– Na jakiej podstawie b´dzie to mo˝liwe?
– Cz∏owiek technokratycznego Êwiata jeszcze nigdy nie wynalaz∏ czegoÊ takiego, czego nie ma w przyrodzie.
– Dobrze, zgadzam si´, ale ty obiecywa∏aÊ, ˝e powiesz, jak mo˝na wychowywaç dziecko w obecnych warunkach, rozwijaç jego zdolnoÊci. Tylko mów o tym zrozumiale, poka˝ na konkretnych przyk∏adach.
– Postaram si´ tak zrobiç – odpowiedzia∏a Anastazja. – Ju˝ modelowa∏am podobne sytuacje jednej rodziny, stara∏am si´, by doradziç, jak powinni post´powaç, ale oni, jak do tej pory, nie zrozumieli sedna sprawy
i nie potrafili zadaç swojemu dziecku pytania... Rodzice przyje˝d˝ajà ze swoim trzyletnim dzieckiem na letnià
dzia∏k´ i przywo˝à jego ulubione zabawki, a tego nie powinni robiç. Nale˝y je zajàç czymÊ innym, jakàÊ bardziej interesujàcà sprawà ni˝ bezsensownym, êle oddzia∏ujàcym kontaktem z r´cznie zrobionymi przedmiotami. Przede wszystkim rodzice powinni poprosiç dziecko o pomoc, tylko muszà to zrobiç serio, bez seplenienia,
tym bardziej ˝e ono naprawd´ im pomo˝e! Gdy wysiewajà, to powinni je poprosiç o potrzymanie gotowych do
wysiewu nasion albo o przygotowanie grzàdki, albo ˝eby samo w∏o˝y∏o do przygotowanego do∏ka nasionko.
Przy tym nale˝y dziecku t∏umaczyç, jakie czynnoÊci wykonuje. Mo˝na to zrobiç w taki sposób: “Po∏o˝yliÊmy
nasionko do do∏ka i zasypiemy je ziemià. Kiedy s∏oneczko zacznie Êwieciç i nagrzeje ziemi´, nasionko ogrzeje si´ i zacznie kie∏kowaç. Zechce popatrzeç na s∏oneczko i wychyli z ziemi zielony porost, o taki – przy tym
powinniÊmy pokazaç podobne êdêb∏o trawy.
– Je˝eli temu porostowi si´ spodoba, to b´dzie rós∏ wi´kszy, wi´kszy i mo˝e przekszta∏ciç si´ w takie drzewo albo mniejsze. Chcia∏abym, aby przyniós∏ nam bardzo smaczny plon i b´dziesz go jad∏, je˝eli b´dzie ci
smakowaç”.
Ka˝dego razu, kiedy przyjedziecie z dzieckiem na dzia∏k´ lub kiedy si´ rano obudzi, powinniÊcie zaproponowaç, by posz∏o popatrzeç, czy nie pojawi∏ si´ ten odrost. Je˝eli go zobaczy – ucieszcie si´ razem z nim.
Kiedy wysadzacie nie nasionka, a sadzonki, nale˝y te˝ wyt∏umaczyç dziecku, co robicie. Gdy b´dziecie sadziç
rozsad´ pomidorów, to niech ono przynosi wam po jednej sadzonce. JeÊli niechcàcy jà z∏amie, nale˝y wziàç
sadzonk´ do r´ki i powiedzieç: “MyÊl´, ˝e ta nie b´dzie ˝y∏a i nie przyniesie nam plonów, bo si´ z∏ama∏a, ale
spróbujemy”. Posadêcie t´ z∏amanà razem z innymi. Po kilku dniach, kiedy znowu przyjdziecie z dzieckiem na
t´ grzàdk´ i zobaczycie, ˝e sadzonki si´ przyj´∏y i sà silne, poka˝cie mu, ˝e ta z∏amana zwi´d∏a i przypomnijcie, ˝e zosta∏a uszkodzona przy sadzeniu.
Podczas rozmowy traktujcie dziecko jak równe sobie. DoroÊli powinni sobie uÊwiadomiç, ˝e dziecko w niektórych wypadkach przewy˝sza ich, na przyk∏ad czystoÊcià pomys∏ów. Ono – anio∏.
Je˝eli rodzicom uda si´ to zrozumieç i zapami´taç, b´dà mogli w przysz∏oÊci post´powaç z nim intuicyjnie
i naprawd´ dziecko b´dzie tà istotà, która uczyni ich szcz´Êliwymi. Kiedy b´dziecie spali pod gwiaêdzistym
niebem, zabierzcie z sobà dziecko, po∏ó˝cie obok, ˝eby te˝ popatrzy∏o na gwiaêdziste niebo, ale w ˝adnym
wypadku nie t∏umaczcie mu ani nazw planet, ani tego, jak rozumiecie ich pochodzenie i przeznaczenie, bo sami tego nie wiecie. Dogmaty, które istniejà w waszym mózgu, b´dà tylko odwodziç dziecko od prawdy. Jego
podÊwiadomoÊç zna prawd´, która sama przyjdzie do jego g∏owy. Mo˝ecie tylko powiedzieç, ˝e wspaniale
jest patrzeç na Êwiecàce gwiazdy i zapytaç dziecko, która z nich najbardziej mu si´ podoba. W ogóle bardzo
wa˝na jest umiej´tnoÊç zadawania dziecku pytaƒ. Kiedy troch´ doroÊnie, mo˝na mu zaproponowaç uprawianie w∏asnej grzàdki, upi´kszanie jej, pozwoliç na robienie na niej wszystkiego, co mu przyjdzie do g∏owy.
W ˝adnym wypadku nie nale˝y zanudzaç go dzia∏aniem na si∏´ czy poprawiaç wykonanych przez niego
prac. Mo˝na tylko pytaç, co chcia∏o osiàgnàç. Udzielaç pomocy mo˝na tylko w wypadku otrzymania zezwolenia na wspó∏prac´. Kiedy b´dziecie wysiewaç zbo˝a, pozwólcie dziecku w∏asnà r´kà wrzuciç na grzàdk´ ziar-
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na.
– Dobrze – odpowiedzia∏em – faktycznie, w taki sposób dziecko wyka˝e zainteresowanie Êwiatem roÊlin
i mo˝e staç si´ dobrym agronomem. Ale w jaki sposób zdob´dzie wiedz´ z innych dziedzin?
– Jak to skàd? Sprawa nie polega tylko na tym, ˝e b´dzie wiedzia∏o i odczuwa∏o, co jak roÊnie. Najwa˝niejsze, ˝e zacznie myÊleç, analizowaç i w jego mózgu obudzà si´ komórki, które ju˝ b´dà pracowa∏y przez ca∏e
jego ˝ycie. Zrobià z niego màdrzejszego i bardziej utalentowanego od tych, u których te komórki nigdy si´ nie
budzà. Ale w tym, co dotyczy sposobu ˝ycia waszego spo∏eczeƒstwa, w tym, co okreÊlacie jako post´p techniczny czy naukowy, mo˝e staç si´ niedoÊcignionym mistrzem we wszystkich dyscyplinach, a wi´ksza ni˝
u innych czystoÊç umys∏upomo˝e mu staç si´ szcz´Êliwszym. Kontakt nawiàzany ze swoimi planetami pozwoli mu stale przyjmowaç nowe i wcià˝ nowe informacje oraz zamieniaç je na konkretnà wiedz´. To wszystko b´dzie przyjmowaç jego podÊwiadomoÊç i przekazywaç ÊwiadomoÊci w postaci nowych myÊli i odkryç. Zewn´trznie b´dzie wyglàda∏ jak zwyk∏y cz∏owiek, ale wewn´trznie... Takich ludzi okreÊlacie geniuszami.

LEÂNE GIMNAZJUM
– Powiedz, Anastazjo, czy ciebie w taki sposób kszta∏cili rodzice? Odpowiedzia∏a po jakimÊ czasie. Wydaje
mi si´, ˝e przypomnia∏a sobie w∏asne dzieciƒstwo.
– Mo˝na powiedzieç, ˝e bardzo ma∏o pami´tam swojego tat´ i mam´. Wychowali mnie dziadek i pradziadek w przybli˝eniu w taki sposób, jak ci opowiada∏am wczeÊniej o zasadach post´powania z dzieçmi. Rzecz
w tym, ˝e przyrod´ i Êwiat zwierzàt ju˝ sama w sobie dobrze odczuwa∏am, byç mo˝e nie rozumiejàc nawet do
koƒca ca∏ego jej mechanizmu. Rozumienie nie jest istotne, je˝eli ju˝ odczujesz. Dziadek i pradziadek od czasu do czasu przychodzili do mnie, zadawali pytania i prosili mnie, ˝ebym znalaz∏a na nie odpowiedê. W naszym Êwiecie starsze pokolenie odnosi si´ do niemowl´cia i do ma∏ego dziecka jak do bóstwa i przez odpowiedzi dziecka sprawdza swojà czystoÊç.
Poprosi∏em, ˝eby Anastazja przypomnia∏a sobie jakiekolwiek konkretne pytanie i odpowiedê na nie.
UÊmiechn´∏a si´ i powiedzia∏a:
– KiedyÊ bawi∏am si´ z w´˝em. Odwróci∏am si´, a oni stali, uÊmiechajàc si´. Od razu bardzo si´ uradowa∏am, dlatego ˝e z nimi jest naprawd´ ciekawie. Tylko oni umiejà zadawaç pytania i serca ich bijà w takim samym rytmie jak moje, bo u zwierzàt rytm jest inny. Podbieg∏am do nich, pradziadek mi si´ uk∏oni∏, a dziadek
wzià∏ na kolana. S∏ucha∏am, jak puka jego serce, rozgarnia∏am i oglàda∏am w∏osy na jego brodzie. Wszyscy
milczeliÊmy i tak by∏o nam dobrze. Nast´pnie dziadek zapyta∏ mnie:
– Powiedz, Anastazjo, dlaczego u mnie w∏osy tutaj rosnà – wskaza∏ na g∏ow´ i na brod´ – a tu nie rosnà? –
i pokaza∏ na czo∏o. Pomaca∏am jego czo∏o, nos, ale nie znalaz∏am odpowiedzi, a mówiç bez namys∏u nie mog∏am, bo powinnam to sama zrozumieç. Kiedy przyszli nast´pnym razem, dziadek znowu pyta∏:
– Nadal myÊl´, dlaczego u mnie w∏osy tutaj rosnà, a tutaj nie rosnà – i znowu pokaza∏ na czo∏o i na nos.
Pradziadek patrzy∏ na mnie wnikliwie, powa˝nie. Wtedy pomyÊla∏am: “mo˝e to naprawd´ jest dla niego najwi´kszym problemem” i zapyta∏am:
– Dziadku, a ty naprawd´ chcesz, ˝eby one wsz´dzie ros∏y, i na czole, i na nosie? Pradziadek zamyÊli∏ si´,
a dziadek odpowiedzia∏:
– Nie, nie chce.
– Dlatego w∏aÊnie nie rosnà, ˝e ty tego nie chcesz. W zamyÊleniu, jakby pytajàc samego siebie, g∏askajàc
brod´, zada∏ kolejne pytanie:
– A tu rosnà dlatego, ˝e ja tak chc´? Potwierdzi∏am to:
– OczywiÊcie dziadku, tobie i mnie, i temu, kto ciebie stworzy∏. Nagle wzburzony pradziadek spyta∏ mnie:
– Kto, kto go stworzy∏?
– Ten, kto wszystko wymyÊli∏ – odpowiedzia∏am.
– A gdzie on jest, poka˝? – spyta∏ pradziadek, uk∏oniwszy mi si´.
Nie mog∏am daç odpowiedzi od razu, to pytanie tkwi∏o we mnie i cz´sto o nim myÊla∏am. – Znalaz∏aÊ potem
odpowiedê? – zapyta∏em.
– Odpowiedzia∏am gdzieÊ po roku i dopiero wtedy otrzyma∏am nowe pytania. Ale dopóki nie odpowiedzia∏am na poprzednie, pradziadek i dziadek nie zadawali mi nowych, co bardzo mocno prze˝ywa∏am.
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ODCZUWANIE CZ¸OWIEKA
Zapyta∏em Anastazj´, kto jà nauczy∏ mówiç, skoro matki i ojca prawie nie pami´ta, a dziadek i pradziadek
obcowali z nià rzadko. Jej odpowiedê kolejny raz mnie zaszokowa∏a; do jej zrozumienia potrzebuj´ specjalistów, dlatego postaram si´ jak najpe∏niej jà odtworzyç. Dla mnie sens tej wypowiedzi wyjaÊnia∏ si´ powoli.
Anastazja rozpocz´∏a rozmow´ od powtórzenia pytania, by rozwiaç wàtpliwoÊci:
– Masz na myÊli moje zdolnoÊci mówienia w ró˝nych j´zykach Êwiata?
– Có˝ to znaczy: w ró˝nych? Ty umiesz mówiç w ró˝nych j´zykach?
– Tak – odpowiedzia∏a Anastazja.
– I po niemiecku, francusku, japoƒsku, chiƒsku i angielsku?
– Tak – powtórzy∏a i doda∏a: – Przecie˝ s∏yszysz, mówi´ twoim j´zykiem.
– Chcesz powiedzieç: po rosyjsku.
– No... ogólnie mówiàc. Mówi´, przynajmniej staram si´ mówiç tymi zdaniami i wyrazami, z których ty bezpoÊrednio korzystasz w swych wypowiedziach. Poczàtkowo przychodzi∏o mi to z trudem, bo korzystasz z ma∏ego zakresu s∏ów i powtarzasz t´ samà konstrukcj´ zdania. Twoje odczucia te˝ sà s∏abo uwydatnione. Takim
j´zykiem bardzo trudno jest zreferowaç dostatecznie precyzyjnie wszystko, co chcia∏abym ci przekazaç.
– Poczekaj, Anastazjo, zaraz zapytam ci´ o cokolwiek w obcym j´zyku, a tym mi odpowiesz.
Powiedzia∏em jej “dzieƒ dobry” po angielsku, potem po francusku. Od razu udzieli∏a odpowiedzi w tym j´zykach. Z przykroÊcià musz´ stwierdziç, ˝e nie znam si´ na obcych j´zykach. W szkole uczy∏em si´ niemieckiego, i to tylko “na trój´”.
Po niemiecku przypomnia∏em sobie ca∏e zdanie, którego razem z przyjació∏mi nauczyliÊmy si´ dobrze
w szkole. Powiedzia∏em je jednym tchem:
– Ja ci´ kocham i prosz´ ci´ o r´k´. Wyciàgn´∏a do mnie r´k´ i odpowiedzia∏a po niemiecku:
– Daj´ ci mojà r´k´. To, co us∏ysza∏em, zszokowa∏o mnie. Nie wierzàc w∏asnym uszom, zapyta∏em:
– Czy twoim zdaniem, ka˝dego cz∏owieka mo˝na nauczyç porozumiewania si´ we wszystkich j´zykach?
Intuicyjnie czu∏em, ˝e dla tego niezwyk∏ego zjawiska musi byç proste wyt∏umaczenie, które powinienem zrozumieç i przekazaç ludziom.
– Anastazjo, mów, prosz´, moim j´zykiem i postaraj si´ z przyk∏adami, ˝eby by∏o zrozumia∏e – poprosi∏em
jà troch´ wzburzony.
– Dobrze, dobrze, tylko si´ nie denerwuj, rozluênij si´, bo nie zrozumiesz. Proponuj´, ˝ebyÊ najpierw nauczy∏ si´ pisaç. – Umiem pisaç, a ty opowiadaj o nauce j´zyków.
– Nie, po prostu naucz´ ci´, jak pisaç, jak byç utalentowanym pisarzem. Napiszesz ksià˝k´. – To niemo˝liwe.
– Mo˝liwe, to takie ∏atwe! Anastazja wzi´∏a kijek i nakreÊli∏a na ziemi rosyjski alfabet ze wszystkimi znakami
przestankowymi i zapyta∏a:
– Ile tu jest liter?
– TrzydzieÊci trzy – odpowiedzia∏em.
– No widzisz, liter w ogóle jest niedu˝o. Czy to, co nakreÊli∏am, mo˝esz nazwaç ksià˝kà?
– Nie – powiedzia∏em.
– To zwyk∏y alfabet, tylko zwyk∏e litery.
– Przecie˝ wszystkie rosyjskoj´zyczne ksià˝ki sk∏adajà si´ z tych zwyk∏ych liter – powiedzia∏a Anastazja.
– Zgadzasz si´ z tym? Rozumiesz, jakie to jest proste? – Tak, oczywiste, ale w ksià˝kach one sà rozstawione inaczej.
– OczywiÊcie, wszystkie ksià˝ki sk∏adajà si´ z mnóstwa kombinacji tych liter. Cz∏owiek rozk∏ada je automatycznie, kierujàc si´ przy tym uczuciami. Z tego wynika, ˝e najpierw rodzà si´ nie kombinacje z liter i dêwi´ku,
lecz uczucia narysowane w jego wyobraêni. U tego, kto to b´dzie czyta∏, pojawià si´ prawie takie same
uczucia i pozostanà d∏ugo w jego pami´ci. Czy mo˝esz przypomnieç sobie jakiekolwiek wizerunki i sytuacje z
przeczytanych przez ciebie ksià˝ek?
Przypomnia∏ mi si´ Bohater naszych czasów Lermontowa. Zaczà∏em Anastazji opowiadaç, lecz mi
przerwa∏a:
– No widzisz, mo˝esz okreÊliç bohaterów tej ksià˝ki, powiedzieç co odczuwali, choç od momentu jej
przeczytania min´∏o du˝o czasu. Gdybym poprosi∏a ciebie, ˝ebyÊ mi wyt∏umaczy∏, w jakiej kolejnoÊci
ustawiono w niej trzydzieÊci trzy litery, jakie kombinacje z nich zbudowano, czy umia∏byÊ je odtworzyç?
– Nie, to niemo˝liwe.
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– To bardzo trudna sztuka. Wynika z tego, ˝e uczucia jednego cz∏owieka przekazuje si´ drugiemu
cz∏owiekowi za pomocà wszystkich mo˝liwych kombinacji trzydziestu trzech liter. Patrzy∏eÊ na te kombinacje i
w tym samym momencie je zapomnia∏eÊ, a uczucia, obrazy zapami´ta∏eÊ na d∏ugo... Wynika z tego, ˝e gdyby
serdeczne uczucia powiàzaç bezpoÊrednio z tymi znaczkami, nie myÊlàc o wszelkich uwarunkowaniach, to
dusza zmusi te znaczki do ustawienia w odpowiedniej kolejnoÊci, wymieniajàc utworzone z nich kombinacje w
taki sposób, ˝e czytajàcy je w przysz∏oÊci poczuje dusz´ pisarza. Je˝eli w duszy pisarza...
– Poczekaj, Anastazjo, powiedz proÊciej, zrozumiale i konkretnie, omów na przyk∏adzie nauk´ kilku
j´zyków. Pisarza b´dziesz robi∏a ze mnie póêniej. Opowiedz mi, kto i w jaki sposób uczy∏ ci´ rozumienia
ró˝nych j´zyków?
– Pradziadek – odpowiedzia∏a Anastazja.
– Poka˝ na przyk∏adzie – prosi∏em niecierpliwie, chcàc pojàç jak najszybciej.
– Dobrze, tylko nie denerwuj si´, na pewno znajd´ sposób, abyÊ to wszystko zrozumia∏. Je˝eli jest to dla
ciebie naprawd´ wa˝ne, to spróbuj´ nauczyç ci´ w∏adania wszystkimi j´zykami.
– Dla mojego pokolenia to niewiarygodne, Anastazjo, dlatego postaraj si´ wyt∏umaczyç i powiedz, w jakim
czasie mog∏abyÊ mnie nauczyç tej sztuki?
ZamyÊli∏a si´, jakby mnie przeÊwietla∏a, a potem powiedzia∏a:
– Twoja pami´ç nie jest zbyt dobra, masz problemy bytowe. B´dziesz potrzebowa∏ du˝o czasu.
– Ile? – niecierpliwie domaga∏em si´ odpowiedzi.
– Dla codziennego u˝ytku: “dzieƒ dobry”, “do widzenia” itd. – przypuszczam, ˝e... Cztery, a mo˝e nawet
szeÊç miesi´cy – odpowiedzia∏a Anastazja.
– Natychmiast opowiadaj, Anastazjo, jak to robi∏ twój pradziad.
– On si´ ze mnà bawi∏.
– Jak si´ bawi∏? Mów!
– Uspokój si´. W ogóle nie rozumiem, dlaczego si´ denerwujesz? – kontynuowa∏a ze spokojem:
– Pradziadek bawi∏ si´ ze mnà, jakby ˝artowa∏. Kiedy przychodzi∏ sam, bez dziadka, podchodzi∏ do mnie,
k∏ania∏ si´ w pas, wyciàga∏ r´k´, a ja podawa∏am mu swojà. Najpierw Êciska∏ mojà r´k´, potem przykl´ka∏ i,
ca∏ujàc, mówi∏: “Dzieƒ dobry, Anastazjo”. KiedyÊ przyszed∏, zrobi∏ wszystko jak zawsze, jego oczy patrzy∏y na
mnie z mi∏oÊcià, ale usta wypowiada∏y jakieÊ absurdy. Patrzy∏am na niego zdziwiona, a on znowu mówi∏ coÊ
innego, zupe∏nie bezsensownego. Nie wytrzyma∏am i spyta∏am:
– Czy zapomnia∏eÊ, co nale˝y powiedzieç?
– Zapomnia∏em – odpowiedzia∏ pradziadek, odszed∏ ode mnie na kilka kroków, znowu podszed∏ i wyciàgnà∏
r´k´.
Poda∏am mu swojà. Przykl´knà∏ i poca∏owa∏ mnie w r´k´. Spojrzenie mi∏osne, usta poruszajà si´, ale
w ogóle nic nie mówi. Przestraszy∏am si´ i wtedy mu podpowiedzia∏am:
– Dzieƒ dobry, Anastazjo.
– OczywiÊcie – stwierdzi∏ pradziadek, uÊmiechajàc si´ do mnie. W ówczas zrozumia∏am, ˝e to jest zabawa,
cz´sto si´ w taki sposób bawiliÊmy. Na poczàtku to by∏o proste, potem gra by∏a bardziej skomplikowana, ale
i ciekawsza. Taki kurs zaczyna si´ w wieku trzech lat i koƒczy w wieku jedenastu, kiedy cz∏owiek zdaje egzamin polegajàcy na tym, ˝e wnikliwie patrzàc na swojego rozmówc´, stara si´ rozumieç go bez s∏ów, bez
wzgl´du na to, w jakim j´zyku z nim rozmawia. Taki dialog jest bardziej doskona∏y i szybszy ani˝eli s∏owny.
Nazywacie to telepatià, którà odbieracie jako niezwyk∏e i fantastyczne zjawisko, a to jest po prostu wnikliwe
traktowanie cz∏owieka, rozwini´ta wyobraênia i dobra pami´ç. Kryje si´ za tym nie tylko bardziej perfekcyjny
sposób wymiany informacji, ale te˝ poznanie ludzkiej duszy, Êwiata roÊlin i zwierzàt i, ogólnie mówiàc, budowy
wszechÊwiata.
– Anastazjo, do czego przypiàç te roÊliny rosnàce na dzia∏ce?
– Jak to do czego? W tym samym czasie dziecko poznaje Êwiat roÊlin jako ma∏à drobink´ mechanizmu
wszechÊwiata, wchodzi w kontakt ze swoimi planetami i z pomocà ich i swoich rodziców szybko, bardzo szybko poznaje istot´ prawdy, intensywnie si´ rozwija w dziedzinie waszych nauk: psychologii i filozofii oraz wiedzy o naturze. Je˝eli w tej zabawie z dzieckiem zostanie na przyk∏ad wykorzystana jakakolwiek rzecz z r´kodzielniczych wyrobów sztucznego Êwiata, to ono si´ zaplàcze. Nie b´dà mu pomaga∏y si∏y przyrody i kosmosu.
– Przecie˝ t∏umaczy∏em ci, Anastazjo, dziecko w koƒcu mo˝e zostaç agronomem. Jak zdob´dzie wiedz´
z innych dziedzin nauki?
Anastazja przekona∏a mnie, ˝e w cz∏owieku wychowanym w takich warunkach zrodzà si´ zdolnoÊci do
szybkiego ch∏oni´cia wiedzy z jakiejkolwiek dziedziny naszej nauki.
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LATAJÑCY TALERZ? NIC NADZWYCZAJNEGO
Poprosi∏em jà, ˝eby wykaza∏a si´ wiedzà w dziedzinach technicznych.
– Czego ty ode mnie chcesz? ˚ebym opowiada∏a, jak pracujà wszelkie mo˝liwe mechanizmy waszego
Êwiata?
– Opowiedz mi o czymÊ, do czego nasi najwi´ksi naukowcy dopiero podchodzà. Na przyk∏ad zrób jakiekolwiek, wielkie, naukowe odkrycie.
– Przecie˝ ja ca∏y czas w∏aÊnie to dla ciebie robi´!
– To nie dla mnie, ale dla Êwiata nauki, ˝eby oni uznali to za odkrycie. Dokonaj odkrycia i udowodnij swój
geniusz w dziedzinie techniki, statków kosmicznych, paliwa dla maszyn i broni jàdrowej, je˝eli twierdzisz, ˝e to
wszystko jest bardzo ∏atwe.
– Te dziedziny w porównaniu z tym, co staram si´ tobie wyt∏umaczyç, to... jak by to wyraziç twoim j´zykiem... dla porównania... epoka kamienia ∏upanego.
– Bardzo dobrze. Twoim zdaniem jest to prymitywne, ale za to b´dzie zrozumia∏e. Udowodnisz swoje racje
i potwierdzisz tym samym, ˝e twój intelekt jest wy˝szy od mojego! Odpowiedz, czy nasze samoloty, statki kosmiczne to, twoim zdaniem, perfekcyjne mechanizmy?
– One sà bardzo prymitywne i potwierdzajà prymitywizm technicznego toru rozwoju.
Taka odpowiedê wzbudzi∏a mojà podejrzliwoÊç. PomyÊla∏em: “Ona naprawd´ wie niewymiernie wi´cej, ni˝
mog´ sobie wyobraziç moim zwyk∏ym, ludzkim umys∏em”. Kontynuowa∏em pytanie:
– Na czym polega prymitywizm naszych rakiet i samolotów? Anastazja odpowiedzia∏a po krótkiej pauzie,
tym samym dajàc mi mo˝liwoÊç przemyÊlenia jej s∏ów:
– Ruch wszystkich waszych mechanizmów, absolutnie wszystkich, polega na wykorzystaniu energii wybuchu. Nie znajàc bardziej perfekcyjnych naturalnych êróde∏, korzystacie uparcie z prymitywnych, olbrzymich
machin. Nie powstrzymajà was nawet uboczne, zgubne skutki ich wykorzystania. Wasze samoloty i rakiety po
prostu osiàgajà Êmiechu warte odleg∏oÊci lotu, one tylko ciut, ciut podnoszà si´ nad ziemi´ w skali wszechÊwiata, a tym sposobem wi´cej nie osiàgnà, bo to jest szczyt ich mo˝liwoÊci. Przecie˝ to Êmieszne! Wybuchajàce czy palàce Êrodki wypychajà jakàÊ ogromnà, nieestetycznà konstrukcj´, którà okreÊlacie statkiem kosmicznym. Wi´ksza cz´Êç tego mechanizmu zaj´ta jest bezpoÊrednio problemami wypychania na orbit´.
– Czy mo˝esz nam zaproponowaç jakiÊ inny sposób poruszania si´ w powietrzu?
– Na przyk∏ad taki, jak w latajàcym talerzu – odpowiedzia∏a Anastazja.
– Co?! Ty posiadasz wiedz´ o latajàcych talerzach i zasadach ich poruszania si´?
– OczywiÊcie, znam te zasady. Sà bardzo proste i racjonalne. Z wra˝enia zasch∏o mi w gardle, zaczà∏em jà
pop´dzaç:
– Opowiadaj, Anastazjo, szybko i zrozumiale!
– Dobrze, tylko nie denerwuj si´, prosz´, poniewa˝ wzburzony umys∏ trudniej przyjmuje informacje. Zasady
poruszania si´ latajàcego talerza polegajà na wyzyskiwaniu energii produkowania pró˝ni.
– Jak to si´ odbywa? Nie rozumiem.
– Masz bardzo ma∏y zasób s∏ów, a˝ebyÊ zrozumia∏, a ja powinnam korzystaç tylko z niego.
– Zaraz dodam – wystrzeli∏em zdenerwowany: – s∏oik, przykrywka, tabletka, powietrze... – zaczà∏em szybko wymawiaç wszystkie wyrazy, jakie w tym momencie Êlinà przynios∏a mi na j´zyk, i nawet zaklà∏em.
Anastazj a przerwa∏a mi:
– Skoƒcz, znam wszystkie s∏owa, którymi mo˝esz operowaç, ale sà jeszcze inne, i w ogóle jest zupe∏nie inny sposób przekazywania informacji. Z jego pomocà mog∏abym ci wyt∏umaczyç coÊ w ciàgu minuty, a normalnie potrzebowa∏abym dwóch godzin. To bardzo du˝o dla takiego tematu. Chcia∏abym opowiedzieç tobie o innych sprawach, bardziej znaczàcych.
– Nie, Anastazjo, opowiadaj o talerzu, o zasadach jego poruszania si´, o noÊnikach energii. Dopóki tego
nie zrozumiem, nie b´d´ s∏ucha∏ . . niczego innego.
– Dobrze – kontynuowa∏a. – Wybuch to sytuacja, kiedy twardy materia∏ szybko przekszta∏ca si´ pod jakimÊ
okreÊlonym wp∏ywem w postaç gazowà albo w trakcie jakiejkolwiek reakcji dwie postacie gazu przekszta∏cajà
si´ w bardziej lekkie. Czy to dla ciebie zrozumia∏e?
– Tak – odpowiedzia∏em. – Proch, je˝eli go podpaliç, przekszta∏ci si´ w dym, benzyna w gaz.
– Tak, w przybli˝eniu. GdybyÊcie, ty i wasi naukowcy, posiadali bardziej czyste pomys∏y, które wynika∏yby
z znajomoÊci mechanizmów przyrody, to ju˝ dawno moglibyÊcie zrozumieç, ˝e skoro istniejà takie materia∏y,
które w jednym momencie kilkakrotnie mogà si´ rozszerzyç – wybuchnàç, przekszta∏cajàc si´ w inny stan, to
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powinien byç równie˝ mo˝liwy proces odwrotny. W przyrodzie sà ˝ywe mikroorganizmy, które kszta∏tujà postaç gazowà w sta∏à. Wszystkie roÊliny to robià, tylko z ró˝nà pr´dkoÊcià i stopniem twardoÊci oraz wytrzyma∏oÊci wyprodukowanego materia∏u. Popatrz wko∏o, przecie˝ one pijà sok ziemi, oddychajà powietrzem, a produkujà z tego twardy, bardzo trwa∏y materia∏, na przyk∏ad drewno, albo jeszcze mocniejsze i twardsze – orzechy czy pestki, na przyk∏ad Êliwki. Niewidoczny go∏ym okiem mikroorganizm robi to z ogromnà pr´dkoÊcià, od˝ywiajàc si´ jakby tylko powietrzem. Te same mikroorganizmy sà noÊnikami-silnikami latajàcych talerzy.
Sà podobne do mikrokomórki mózgu, ale wype∏niajà bardzo wàsko ukierunkowane funkcje. Majà jednà
funkcj´ ruchu, ale wykonujàjà perfekcyjnie. Znajdujà si´ wewnàtrz górnej powierzchni latajàcego talerza
i umieszczone sà pomi´dzy dwoma jego Êcianami. Rozstaw mi´dzy Êciankami wynosi oko∏o trzech centymetrów. Górna i dolna powierzchnia zewn´trznych Êcianek jest porowata, z mikrodziurkami. Przez te dziureczki
mikroorganizmy zasysajà powietrze, tworzàc tym samym przed talerzem pró˝ni´. Strumienie powietrza zaczynajà twardnieç jeszcze przed zetkni´ciem si´ z talerzem. Przechodzàc przez te mikroorganizmy, powietrze
przekszta∏ca si´ w kuleczki. Nast´pnie kuleczki zwi´kszajà si´ do pó∏centymetrowych, rozmi´kczajà si´ w tym
czasie i turlajà pomi´dzy Êcianki w dolnà cz´Êç talerza, gdzie ponownie sublimujà si´ w postaç gazowà. Mo˝na je jeÊç, je˝eli zdà˝ysz przed ich przekszta∏ceniem.
– A co one zjadajà w beztlenowej przestrzeni?
– Absolutnie pusta przestrzeƒ we wszechÊwiecie nie istnieje.
– A z czego sà wykonane Êcianki latajàcego talerza?
– Sà wyhodowane. – Jak to? – zapyta∏em z niedowierzaniem.
– Dlaczego si´ dziwisz, zamiast pomyÊleç wnikliwie. Mnóstwo ludzi hoduje w ró˝nych naczyniach grzyby.
Ten grzyb dzia∏a na wod´, w której zosta∏ umieszczony, i woda robi si´ smaczna i troch´ kwaskowa. Grzyb
przyjmuje form´ naczynia, w którym si´ znajduje. Zresztà jest bardzo podobny do latajàcego talerza, przecie˝
równie˝ produkuje podwójne Êcianki. Je˝eli do wody, w której znajduje si´ grzyb, dodaç jeszcze jeden mikroorganizm, nastàpi stwardnienie. Ten mikroorganizm mo˝na wyprodukowaç, a precyzyjnie mówiàc, stworzyç
wysi∏kiem mózgu, czyli woli b∏yskawicznej wyobraêni.
– Czy mo˝esz to zrobiç?
– Tak, tylko moje wysi∏ki b´dà niedostateczne. Potrzebne jest dzia∏anie kilkudziesi´ciu osób posiadajàcych
takie same zdolnoÊci jak ja i powinniÊmy nad tym pracowaç przez ca∏y rok.
– Czy na ziemi istnieje wszystko, co jest potrzebne do zrobienia albo wyhodowania, jak to ty mówisz, tego
latajàcego talerza i mikroorganizmów?
– OczywiÊcie, wszystko jest. Na ziemi jest wszystko, co istnieje we wszechÊwiecie.
– A w jaki sposób umieÊciç mikroorganizmy wewnàtrz Êcianek talerza, je˝eli one sà takie ma∏e, ˝e ich nie
widaç?
– Kiedy górna Êciana jest wyhodowana, to sama przyciàga mikroorganizmy i zbiera ogromne ich iloÊci. Tak
samo jak ule przyciàgajà pszczo∏y. ˚eby to osiàgnàç, potrzebny jest olbrzymi wysi∏ek woli kilkudziesi´ciu ludzi. Jaki jest sens wdawania si´ w szczegó∏y, je˝eli tak czy inaczej nie macie mo˝liwoÊci wyhodowania talerza, poniewa˝ nie dysponujecie dzisiaj ludêmi z odpowiednià wolà, intelektem i wiedzà?
– Czy ty nie mog∏abyÊ w jakiÊ sposób pomóc?
– Mog´.
– No, to zrób to.
– Ju˝ zrobi∏am.
– Co zrobi∏aÊ? Nie rozumiem!
– Powiedzia∏am ci, jak nale˝y wychowywaç dzieci, i jeszcze coÊ ci powiem. Opowiesz o tym wielu ludziom,
którzy Êwiadomie to przyjmà i ich dzieci, wychowane w taki sposób, b´dà posiadaç intelekt, wiedz´ i wol´ pozwalajàce na wykonanie nie tylko prymitywnego latajàcego talerza, ale nawet czegoÊ na najwy˝szym poziomie...
– Anastazjo, skàd wiesz a˝ tyle o latajàcym talerzu?
– Mieszkaƒcy innej planety wylàdowali tutaj, a ja, jak by ci to powiedzieç, pomaga∏am remontowaç ich statek.
– Czy oni sà bardziej rozumni od nas?
– Absolutnie nie, do cz∏owieka im niezmiernie daleko, oni si´ nas bojà, nie podchodzà blisko, chocia˝ sà
bardzo ciekawi. Najpierw si´ mnie bali. Kierowali na mnie myÊlowe paralizatory. Pysznili si´. Robili wszystko,
˝eby mnie przestraszyç i zadziwiç. W koƒcu po wielu wysi∏kach i z wielkim trudem uspokoi∏am ich i u∏agodzi∏am.
– Nie mog´ pojàç, dlaczego nie sà màdrzejsi od nas, skoro robià to, czego cz∏owiek jeszcze nie potrafi?
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– Nie ma si´ czemu dziwiç. Pszczó∏ki te˝ budujà z naturalnych materia∏ów niewiarygodne konstrukcje, posiadajàce ca∏y system wentylacji, ogrzewania, ale to nie oznacza, ˝e sà bardziej inteligentne od cz∏owieka.
We wszechÊwiecie nie ma nikogo i niczego mocniejszego ni˝ cz∏owiek, oprócz Boga.

MÓZG–SUPERKOMPUTER
Mo˝liwoÊç stworzenia latajàcego talerza bardzo mnie zaciekawi∏a. Je˝eli rozpatrywaç zasady ruchu tylko
jako hipotez´, to i ona jest nowoÊcià. Latajàcy talerz jest mechanizmem bardzo skomplikowanym i dla nas,
ziemian, nie jest przedmiotem pierwszej potrzeby.
Dlatego chcia∏oby si´ us∏yszeç coÊ takiego, co by∏oby zrozumia∏e w tym samym momencie, ˝eby to “co nieco” nie potrzebowa∏o jakichkolwiek badaƒ i poszukiwaƒ przez umys∏y naukowców, ale mog∏o byç od razu
praktycznie wykorzystane w naszym ˝yciu i przynios∏o korzyÊç wszystkim ludziom. Zaczà∏em prosiç Anastazj´, aby rozwiàza∏a jakikolwiek problem ostro stojàcy dzisiaj przed naszym spo∏eczeƒstwem. Wyrazi∏a zgod´,
ale poprosi∏a:
– Musisz okreÊliç rodzaj zadania. Jak mog´ rozwiàzaç problem, nie wiedzàc, czego tak naprawd´ chcesz?
Zaczà∏em myÊleç, co mo˝e byç dzisiaj najbardziej aktualne i do g∏owy przysz∏y mi nast´pujàce warunki zadania:
– Wiesz, Anastazjo, w naszych wielkich miastach bardzo priorytetowy jest problem zanieczyszczenia Êrodowiska. Jest tam takie powietrze, ˝e nie ma czym oddychaç.
– Przecie˝ sami je zanieczyszczacie!
– OczywiÊcie, sami. Pos∏uchaj dalej i nie filozofuj, ˝e my sami powinniÊmy byç bardziej czyÊci, powinniÊmy
mieç wi´cej drzew itd... Musisz przyjàç wszystko w takich warunkach, jakie mamy dzisiaj, i wymyÊliç coÊ takiego, ˝eby powietrze w wielkich miastach sta∏o si´ czystsze o blisko pi´çdziesiàt procent i ˝eby nie by∏y potrzebne do tego ˝adne Êrodki z bud˝etu paƒstwa. ˚eby to, co wymyÊlisz, by∏o najbardziej racjonalne i spoÊród
wszystkich wymyÊlonych wariantów zosta∏o wybrane i wdro˝one w ˝ycie, a tak˝e natychmiast zrozumiane
przeze mnie i innych.
– Spróbuj´ – powiedzia∏a Anastazja. – Czy przekaza∏eÊ wszystkie warunki?
Stara∏em si´ jeszcze bardziej skomplikowaç zadanie, czujàc, ˝e jej umys∏ i zdolnoÊci majà jeszcze wi´kszà
moc i stojà na wy˝szym poziomie, ni˝ dopuszcza to nasza wyobraênia. Dlatego doda∏em:
– Chcia∏bym, ˝eby to, co b´dzie przez ciebie wymyÊlone, przynios∏o dochód.
– Komu?
– Mnie i paƒstwu te˝. Mieszkasz na terytorium Rosji, a wi´c ma to przynieÊç dochody ca∏ej Rosji.
– To znaczy pieniàdze? – Tak.
– A du˝o?
– Zysku, Anastazjo, pieni´dzy nigdy nie jest zbyt du˝o. Ale ja potrzebuj´ tyle, ˝eby ta ekspedycja by∏a op∏acalna i ˝eby wystarczy∏o na nast´pnà, a dla Rosji... – zamyÊli∏em si´. Co zrobiç, ˝eby równie˝ Anastazja w jakiÊ sposób zainteresowa∏a si´ materialnymi dobrami naszej cywilizacji? Zapyta∏em:
– Ty dla siebie niczego nie chcesz?
– Mam wszystko – odpowiedzia∏a.
Nagle przysz∏a mi do g∏owy myÊl, zrozumia∏em, czym mo˝na jà zainteresowaç.
– Proponuj´, aby wszystko wymyÊlone przez ciebie przynios∏o tyle pieni´dzy, ˝eby twoi ukochani ogrodnicy i sadownicy ca∏ej Rosji mogli za darmo lub na warunkach ulgowych otrzymywaç nasiona.
– Âwietnie, jak dobrze to wymyÊli∏eÊ! Natychmiast to wszystko przemyÊl´, je˝eli nie masz dla mnie innych,
dodatkowych zadaƒ. Nie wyobra˝asz sobie, jak mi si´ to podoba! Czy masz coÊ jeszcze?
– Nie, Anastazjo, wystarczy na dzisiaj.
Czu∏em, ˝e jà uduchowi∏o samo zadanie, a zw∏aszcza darmowe nasiona dla jej ogrodników. Ale wtedy nie
by∏em pewien, czy nawet posiadajàc takie zdolnoÊci, b´dzie mog∏a rozwiàzaç ekologiczne zadania. Gdyby to
by∏o takie proste, wiele naszych naukowych instytutów ju˝ dawno by si´ z tym upora∏o. Anastazja energicznie,
a nie jak zawsze spokojnie, po∏o˝y∏a si´ na trawie, rozk∏adajàc r´ce. Zgi´te paluszki opuszkami patrzy∏y ku
niebu, to ruszajàc si´, to zamierajàc. Rz´sy zamkni´tych oczu dr˝a∏y: le˝a∏a w ten sposób oko∏o dwudziestu
minut, potem otworzy∏a oczy, usiad∏a i powiedzia∏a:
– Znalaz∏am rozwiàzanie. Ale jaki to jest koszmar!
– CoÊ ty okreÊli∏a jako koszmar, na czym on polega?
– Najwi´kszà szkod´ wyrzàdzajà tak zwane samochody. Jest ich tak du˝o w wielkich miastach i ka˝dy pro-
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dukuje szkodliwe opary. Zawierajà one bardzo szkodliwe dla organizmu sk∏adniki, a najgorsze jest to, ˝e mieszajà si´ z drobinkami ziemi, czyli pylà, jak to okreÊlacie, i sà wch∏aniane w g∏àb ziemi. Ruch samochodów
unosi ten py∏ do góry, mieszanina rozmieszcza si´, opada na traw´, drzewa i pokrywa wszystko wokó∏, a to
jest bardzo szkodliwe, ludzie oddychajà tà okropnà mieszaninà.
– OczywiÊcie, ˝e to jest z∏e. Ale wszyscy o tym wiedzà, tylko nikt nie jest w stanie nic zrobiç w tym zakresie.
Sà samochody myjàce ulice, ale ich dzia∏anie jest nieskuteczne. Ty, Anastazjo, niczego nowego nie odkry∏aÊ,
nie wymyÊli∏aÊ oryginalnego rozwiàzania problemu.
– OkreÊli∏am tylko najwa˝niejsze êród∏o szkody, a teraz b´d´ analizowa∏a i myÊla∏a. Powinnam si´ na d∏ugo skoncentrowaç, przypuszczam, ˝e na ca∏à godzin´, poniewa˝ podobnymi problemami nigdy si´ nie zajmowa∏am. ˚eby si´ nie nudziç, mo˝esz pospacerowaç po lesie.
– Ty myÊl, a ja znajd´ sobie zaj´cie.
Anastazja ca∏kowicie si´ skoncentrowa∏a. Wróci∏em po godzinie ze spaceru po lesie, zobaczy∏em jà, jak mi
si´ wydawa∏o, nie usatysfakcjonowanà i powiedzia∏em:
– Widzisz, Anastazjo, w tej sprawie i twój mózg nie jest w stanie niczego zrobiç. Tylko nie zamartwiaj si´,
u nas nad tym problemem pracuje kilka instytutów naukowych, ale one, tak jak i ty, tylko stwierdzajà fakt zanieczyszczenia i do tej pory te˝ niczego zrobiç im si´ nie uda∏o.
Odpowiedzia∏a, przepraszajàc:
– Przeglàda∏am wszystkie mo˝liwe warianty rozwiàzania problemu, ale takiego, ˝eby szybko obni˝yç zanieczyszczenia o pi´çdziesiàt procent, nie znalaz∏am.
Nasro˝y∏em si´. Przecie˝ ona jednak znalaz∏a jakieÊ rozwiàzanie?
– Ile masz? – zapyta∏em.
– Troch´ brakuje – westchn´∏a. – Wykona∏am to dla trzydziestu pi´ciu-czterdziestu procent.
– Co?! – Nie powstrzyma∏em okrzyku.
– Co?! – Uwa˝asz, ˝e to za ma∏o? – zapyta∏a Anastazja.
Zasch∏o mi w gardle, czu∏em, ˝e nie umie k∏amaç, przesadzaç lub umniejszaç. Starajàc si´ ukryç zdenerwowanie, powiedzia∏em:
– Proponuj´ zmieniç warunki zadania. Niech b´dzie trzydzieÊci osiem procent. Opowiedz szybko, coÊ ty
wymyÊli∏a!
– Te wszystkie samochody powinny nie tylko rozsiewaç ten brzydki py∏, ale i zbieraç go.
– Jak to mo˝na zrobiç? Mów szybciej!
– Z przodu majà coÊ takiego wystajàcego, jak to si´ nazywa?
– Zderzak – pomog∏em.
– Niech b´dzie zderzak. W jego wn´trzu albo pod nim nale˝y przymocowaç pojemnik z dziureczkami. Aby
zapewniç przep∏yw powietrza, dziureczki powinny znajdowaç si´ w górnej i tylnej cz´Êci pojemnika. W czasie
jazdy samochodu potoki zapylonego, szkodliwego powietrza b´dà wpadaç w przednie dziureczki, oczyszczà
si´ i z tylnych dziureczek b´dzie wychodzi∏o oczyszczone o dwadzieÊcia procent powietrze.
– W takim razie gdzie twoje czterdzieÊci procent?
– Dzisiaj tego py∏u z drogi nikt nie zbiera, a przy takim sposobie b´dzie go mniej i coraz mniej, poniewa˝
b´dzie zbierany codziennie i powszechnie. Wyliczy∏am, ˝e przez miesiàc dzi´ki tym filtrom, je˝eli b´dà zamontowane we wszystkich samochodach, iloÊç brudnego py∏u zmniejszy si´ o czterdzieÊci procent. W przysz∏oÊci procent zanieczyszczenia nie zmniejszy si´, bo majà na to wp∏yw tak˝e inne czynniki.
– Ile tych dziureczek powinny mieç? W jakiej odleg∏oÊci trzeba by je rozmieÊciç? Jakiej wielkoÊci majà byç
te pojemniczki? Co w nich powinno si´ znajdowaç i w jakiej odleg∏oÊci jeden od drugiego?
– W∏adimirze, mo˝e chcesz, ˝ebym to skonstruowa∏a i jeszcze przykr´ci∏a do ka˝dego samochodu?!
Pierwszy raz zauwa˝y∏em, ˝e ma poczucie humoru i zachichota∏em, wyobra˝ajàc sobie, jak Anastazja
przykr´ca pojemniczki do samochodów. Ona te˝ si´ ucieszy∏a, widzàc mnie rozbawionego, zataƒczy∏a na polanie. Idea oczywiÊcie by∏a bardzo prosta, a reszta powinna byç dzie∏em techniki. Sam, bez Anastazji, wyobra˝a∏em sobie, jak to b´dzie urzàdzone: ustawy administracyjne, kontrola pojazdów przez policj´, zmiana filtrów
na stacjach benzynowych, zdanie starych, kontrolne talony itd...
– Poczekaj! – zwróci∏em si´ znowu do krà˝àcej jak w taƒcu Anastazji. – Co powinno byç w∏o˝one do tych
pojemniczków?
– W pojemniczkach... w pojemniczkach... Ty sam troch´ pomyÊl, bo to jest proste! – powiedzia∏a, nie zatrzymujàc si´.
– A pieniàdze skàd si´ pojawià? – znowu zada∏em pytanie.
Zatrzyma∏a si´.
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– Jak to skàd? Prosi∏eÊ, ˝eby idea by∏a racjonalna. Dlatego wymyÊli∏am takà, najlepszà z mo˝liwych! W ca∏ym Êwiecie b´dà z niej korzystaç w wielkich miastach i p∏aciç Rosji za to tyle, ˝e wystarczy na darmowe nasiona. Tobie te˝ b´dà p∏aciç, ale b´dziesz móg∏ otrzymaç swoje pieniàdze po wype∏nieniu okreÊlonych warunków.
Wtedy nie zwróci∏em uwagi na jej s∏owa dotyczàce okreÊlonych warunków, a zaczà∏em pytaç o szczegó∏y:
– To znaczy... nale˝y to opatentowaç? A kto b´dzie p∏aci∏ dobrowolnie?
– Dlaczego nie mieliby p∏aciç? B´dà, zaraz wyznacz´ procent. Od wyprodukowanych filtrów – Rosji dwa
procenty, tobie jednà setnà procenta.
– Jaki jest sens twojego liczenia? W wielu sprawach jesteÊ mocna, ale w biznesie absolutnie nie. Nikt nie
b´dzie p∏aci∏ dobrowolnie. Nawet po podpisaniu umów nie zawsze p∏acà. Nie wyobra˝asz sobie, ile jest zaleg∏oÊci. Arbitra˝owe sàdy sà prze∏adowane. Wiesz, co to jest sàd arbitra˝owy?
– Chyba tak. Ale w tym wypadku b´dà p∏aciç sprawnie, jak nale˝y. Ten, kto odmówi, zbankrutuje. Rozwijaç
si´ b´dà tylko uczciwi.
– Z jakiego powodu oni zbankrutujà? Ty b´dziesz zajmowa∏a si´ Êciàganiem zaleg∏oÊci?
– Ale wymyÊli∏eÊ! – oburzy∏a si´. – Oni sami albo, dok∏adnie mówiàc, warunki u∏o˝à si´ wokó∏ tych oszustów w taki sposób, ˝e zbankrutujà.
W tym momencie mnie oÊwieci∏o: je˝eli wziàç pod uwag´, ˝e Anastazja nie mo˝e k∏amaç i ˝e, jak sama
twierdzi, przyrodnicze mechanizmy nie pozwolàjej pope∏niç b∏´du, znaczy to, ˝e zanim wystàpi∏a z takim
oÊwiadczeniem, musia∏a przerobiç w mózgu niezwykle du˝o informacji, wykonaç mnóstwo arytmetycznych
wyliczeƒ, przy tym wziàç pod uwag´ wieloÊç psychologicznych czynników ludzi, którzy b´dà uczestniczyli
w jej projekcie. Mówiàc naszym j´zykiem, ona nie tylko rozwiàza∏a najtrudniejsze zadania oczyszczenia powietrza, ale sporzàdzi∏a i przeanalizowa∏a biznesplan, a na to wszystko straci∏a nie wi´cej ni˝ pó∏torej godziny.
Zdecydowa∏em si´ uÊciÊliç niektóre szczegó∏y i zapyta∏em jà:
– Powiedz, Anastazjo, czy poczyni∏aÊ w swoim umyÊle jakieÊ wyliczenia – stawiajàc sobie jako warunek
procent oczyszczenia powietrza – dotyczàce iloÊci pieni´dzy, które powinny wp∏ywaç z wyprodukowania twoich filtrów wstawianych do samochodów, z wymiany filtrów itd.?
– Robi∏am szczegó∏owe wyliczenie, i to nie tylko pos∏ugujàc si´ mózgiem.. .
– Stop! Milcz! Pozwól mi wypowiedzieç mojà myÊl do koƒca. Powiedz, czy nie mog∏abyÊ stanàç do zawodów z najbardziej doskona∏ym komputerem, na przyk∏ad z japoƒskim czy amerykaƒskim?
– Dlaczego nie, ale dla mnie to jest nudne i nieciekawe – powiedzia∏a i doda∏a: – Przecie˝ to jest prymitywne i jakby poni˝ajàce. Zmaganie z komputerem, to jest równoznaczne... Jak by to wyt∏umaczyç na zrozumia∏ym przyk∏adzie... To tak, jakby rywalizowaç z protezà r´ki czy nogi,.i do tego nie z ca∏oÊcià, ale jakàÊ cz´Êcià.
W komputerze brakuje najwa˝niejszego. Tym najwa˝niejszym sà uczucia.
Zaczà∏em udowadniaç jej swoje teorie. WyjaÊni∏em, ˝e w naszym ˝yciu osoby, które sà zaliczane do myÊlàcych i szanowanych w spo∏eczeƒstwie, grajà z komputerenl w szachy. Kiedy ani pierwszy, ani drugi dowód
nie przekona∏y jej, zaczà∏em prosiç, ˝eby zrobi∏a to dla mnie i dla innych ludzi. W dowód mo˝liwoÊci ludzkiego
mózgu. Wyrazi∏a zgod´, a ja wyjaÊnia∏em szczegó∏y.
– To znaczy, ˝e mam prawo oficjalnie g∏osiç twojà gotowoÊç do rywalizacji w rozwiàzywaniu zadaƒ z japoƒskim superkomputerem?
– Dlaczego z japoƒskim?
– Bo ich komputery uwa˝ane sà za najlepsze na ca∏ym Êwiecie.
– To z tego powodu? Mo˝e lepiej ze wszystkimi, w jednym czasie, ˝ebyÊ w przysz∏oÊci nie prosi∏ mnie jeszcze raz o zajmowanie si´ tà nieciekawà sprawà.
– Âlicznie! – uradowa∏em si´. – Mo˝na ze wszystkimi, nale˝y tylko sformu∏owaç odpowiednie zadanie.
– Dobrze – wyrazi∏a zgod´ Anastazja. – ˚eby nie traciç czasu na formu∏owanie problemu, niech rozwià˝à
to zadanie, które przede mnà postawi∏eÊ, i potwierdzà albo sprostujà moje rozwiàzanie. Je˝eli je obalà, to
niech zaproponujà swoje. ˚ycie i ludzie rozstrzygnà.
– Âwietnie, Anastazjo, jesteÊ màdralà! To jest konstruktywne! Jak uwa˝asz, ile czasu b´dà potrzebowa∏y
do rozwiàzania tego zadania? Jestem pewien, ˝e pó∏torej godziny, jak dla ciebie, b´dzie dla nich niewystarczajàce. Proponuj´ trzy miesiàce.
– Niech b´dà trzy.
– S´dziami mogà byç wszyscy ch´tni. JeÊli b´dzie ich wielu, wtedy nikt z powodu korzyÊci materialnych nie
wp∏ynie na ich ocen´.
– Niech tak b´dzie, ale chcia∏abym jeszcze raz porozmawiaç z tobà o wychowaniu dzieci...
Anastazja by∏a pewna, ˝e wychowanie dzieci jest najwa˝niejsze w ˝yciu, i mówi∏a o tym z zachwytem. Mój
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pomys∏ na zmaganie z komputerami nie wywo∏a∏ u niej szczególnego zainteresowania. Bez wzgl´du na to
ucieszy∏em si´ z jej zgody i teraz zg∏aszam si´ do firm produkujàcych nowoczesne komputery o do∏àczenie do
zawodów w rozwiàzywaniu wczeÊniej przedstawionego zadania.
Zapyta∏em Anastazj´ o szczegó∏y:
– Jaki prezent ustaliç dla zwyci´zcy?
– Niczego nie potrzebuj´ – odpowiedzia∏a.
– Dlaczego myÊlisz o sobie? JesteÊ absolutnie pewna swojego zwyci´stwa?
– OczywiÊcie, przecie˝ jestem cz∏owiekiem.
– Dobrze. Co mo˝esz zaproponowaç firmie, która zdob´dzie pierwsze miejsce zaraz po tobie?
– Podpowiem im, jak usprawniç ich prymitywny komputer.
– Umowa stoi!

“ W NIM BY¸O ZYCIE, A ˚YCIE BY¸O ÂWIAT¸OÂCIÑ LUDZI”
(Ewangelia wg Êw. Jana)
KiedyÊ na mojà proÊb´ Anastazja zaprowadzi∏a mnie, ˝ebym móg∏ zobaczyç dzwoniàcy cedr, o którym
opowiadali jej dziadek i pradziadek. OdeszliÊmy niedaleko od polany i zobaczy∏em go. Blisko czterdziestometrowe drzewo troch´ przewy˝sza∏o pozosta∏e. Zasadnicza ró˝nica polega∏a na tym, ˝e jego korona jak gdyby
Êwieci∏a, tworzàc wokó∏ siebie aureol´ podobnà do tych, które sà malowane na obrazach wokó∏ g∏ów Êwi´tych. Ta aureola nie by∏a jednorodna, lecz pulsowa∏a. W najwy˝szym jej punkcie tworzy∏ si´ wàski promieƒ,
przechodzàcy w niebieski bezkres. To zjawisko czarowa∏o i zaurocza∏o.
Na propozycj´ Anastazji przy∏o˝y∏em d∏onie do pnia cedru. Us∏ysza∏em dzwon lub potrzaskiwanie porównywalne z tym, które mo˝emy us∏yszeç, znajdujàc si´ pod linià wysokiego napi´cia, tylko to zjawisko by∏o bardziej dêwi´czne.
– Sama przypadkowo znalaz∏am sposób, jak zwróciç jego energi´ w kosmos, a potem rozsiaç po ziemi.
Widzisz kor´, która w ró˝nych miejscach jest obdarta? Zrobi∏a to niedêwiedzica. Z wielkim trudem zmusi∏am
jà, ˝eby mnie podnios∏a do pierwszej ga∏´zi. Wczepi∏am si´ w jej sierÊç na karku, wlok∏a mnie i rycza∏a, wlok∏a
i rycza∏a. I tak do pierwszych ga∏´zi, po nich dotar∏am do samego wierzcho∏ka.
Siedzia∏am na nim dwie doby! Czego nie wymyÊli∏am: g∏aska∏am go, krzycza∏am do góry – nic nie pomaga∏o. Przyszli dziadek i pradziadek. Wyobra˝asz sobie, co tu si´ dzia∏o? Stali na dole i srogo ze mnà rozmawiali. ˚àdali, ˝ebym zesz∏a na dó∏. A ja im swoje, chcia∏am, ˝eby mi opowiedzieli, co z tym cedrem robiç. Nie powiedzieli, ale czu∏am, ˝e wiedzà. Dziadek jest taki przebieg∏y, chcia∏ mnie oszukaç, obiecujàc pomoc w dojÊciu
do ∏adu z pewnà kobietà, z którà w ˝aden sposób nie mog∏am nawiàzaç kontaktu. Bardzo chcia∏am jej pomóc.
Przedtem by∏ niezadowolony, ˝e tak du˝o czasu na nià marnuj´, a nie zajmuj´ si´ innymi sprawami. Wiedzia∏am, ˝e on nie mo˝e mi pomóc, poniewa˝ pradziadek dwa razy robi∏ podejÊcia w tajemnicy przed nim i jemu
te˝ si´ nie uda∏o. Potem zdenerwowany dziadek chwyci∏ ga∏àzk´, biega∏ wokó∏ cedru, smaga∏ powietrze i krzycza∏, ˝e jestem najbardziej bezmyÊlna w rodzinie, dzia∏am nielogicznie, màdrych rad nie przyjmuj´.
On b´dzie mnie “wychowywa∏” tymi rózgami po ty∏ku. Ch∏osta∏ przy tych s∏owach ga∏´zià powietrze. Tak
wymyÊli∏, ˝e nawet pradziad si´ rozeÊmia∏. Ja te˝ chichota∏am i w tym momencie z∏ama∏am ga∏àzk´ na wierzcho∏ku, a od niej zaczà∏ biç blask. Wtedy us∏ysza∏am g∏os pradziadka, bardzo powa˝ny, wymagajàcy i jednoczeÊnie b∏agajàcy: “Nie dotykaj, wnuczuÊ, niczego wi´cej, opuszczaj si´, ju˝ wszystko zrobi∏aÊ”. Pos∏ucha∏am
go i opuÊci∏am si´. Pradziadek milczàco przytuli∏ mnie do swojego dr˝àcego z wra˝enia cia∏a i pokaza∏ na
cedr, na którym coraz wi´cej ga∏àzek zaczyna∏o Êwieciç, a potem wydoby∏ si´ promyczek wychodzàcy w gór´.
Pradziadek t∏umaczy∏, ˝e gdybym wtedy na górze dotkn´∏a promienia wychodzàcego ze z∏amanej ga∏àzki, mój
mózg p´k∏by, poniewa˝ w tym promieniu jest bardzo du˝o energii i informacji. W∏aÊnie w taki sposób zgin´li
moi rodzice, tata i mama...
Anastazja milcza∏a przez jakiÊ czas, potem kontynuowa∏a swojà opowieÊç:
– Rodzice zauwa˝yli taki sam dzwoniàcy cedr, ale mama postàpi∏a troch´ inaczej ni˝ ja, dlatego ˝e nie mia∏a odpowiedniej wiedzy. Wesz∏a na stojàce obok mniejsze drzewo, z jego konaru próbowa∏a z∏apaç dolnà ga∏àzk´ dzwoniàcego cedru, nad∏ama∏a jà przy tym i niechcàcy oÊwieci∏a siebie. Ga∏àzka by∏a skierowana w dó∏,
promieƒ wi´c wszed∏ w ziemi´. To jest bardzo niedobre, bardzo szkodliwe, kiedy taka energia wch∏ania si´
w ziemi´. Gdy przyszed∏ tata, zobaczy∏ ten promieƒ i wiszàcà mam´: jednà r´kà trzyma∏a si´ kurczowo, na
amen, ga∏´zi zwyk∏ego cedru, w drugiej Êciska∏a z∏amanà ga∏àê dzwoniàcego cedru. Tata wszystko zrozumia∏.
W szed∏ na dzwoniàcy cedr, dotar∏ do wierzcho∏ka. Dziadek i pradziadek widzieli, jak ∏ama∏ górne ga∏àzki, ale
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one nie promieniowa∏y, a na dole mimo to coraz bardziej zaczyna∏o si´ Êwieciç. Pradziadek mówi∏, ˝e tata
zdawa∏ sobie spraw´ z tego, ˝e jeszcze chwila i ju˝ nigdy nie b´dzie mia∏ mo˝liwoÊci zejÊcia na dó∏. Promienie
wychodzàce do góry i pulsujàce Êwiecenie nadal si´ nie pojawia∏y si´ i tylko coraz wi´cej cienkich promyków
Êwieci∏o w dó∏. Górny promieƒ pojawi∏ si´, kiedy tata nad∏ama∏ wielkà ga∏àê skierowanà do góry. I chocia˝ ona
nie Êwieci∏a, zgià∏ jà i skierowa∏ na siebie. Kiedy wybuchn´∏a, zdà˝y∏ jeszcze otworzyç r´ce i promieƒ z wyprostowanej ga∏´zi skierowa∏ si´ w niebo. Nast´pnie utworzy∏a si´ pulsujàca aureola. Pradziadek mówi∏, ˝´ mózg
taty w ostatnim momencie jego ˝ycia przyjà∏ olbrzymi potok energii i informacji. Tata jakimÊ niewiarygodnym
sposobem móg∏ oczyÊciç swój mózg z ca∏ej wczeÊniej zdobytej wiedzy, dlatego uda∏o mu si´ zyskaç czas na
to, ˝eby zdà˝yç przed p´kni´ciem mózgu otworzyç d∏onie i skierowaç ga∏àê w gór´.
Anastazja pog∏aska∏a cedr d∏oƒmi, przytuli∏a si´ do niego policzkiem i zamar∏a, uÊmiechajàc si´ i przys∏uchujàc brzmieniu dzwoniàcego drzewa.
– Anastazjo, a olej cedrowego orzecha o leczniczych cechach jest mocniejszy czy s∏abszy od kawa∏ków
dzwoniàcego cedru?
– Ma takà samà si∏´. Pod warunkiem, ˝e orzechy zbiera si´ w okreÊlonym czasie i z okreÊlonym podejÊciem do cedru, kiedy on samje oddaje.
– Wiesz, jak to robiç?
– Tak, wiem.
– Czy zdradzisz t´ tajemnic´?
– W porzàdku, powiem.

MUSIMY ZMIENIAå ÂWIATOPOGLÑD
Pyta∏em Anastazj´, kim jest kobieta, z powodu której mia∏a konflikt z dziadkiem. Dlaczego dotychczas nie
mo˝e nawiàzaç z nià kontaktu i do czego ów kontakt jej jest potrzebny?
– Czy wiesz – zacz´∏a swojà opowieÊç Anastazja – jak bardzo wa˝ne jest to, by dwie osoby ∏àczàce swoje
˝ycie mia∏y w stosunku do siebie duchowe pragnienia? Najcz´Êciej wszystko zaczyna si´, mówiàc z przykroÊcià, od fizjologii, na przyk∏ad zobaczy∏eÊ pi´knà panienk´ i poczu∏eÊ ch´ç wspó∏˝ycia. OsobowoÊci jej duszy
jeszcze nie zauwa˝y∏eÊ. Cz´sto ludzie zjednujà swój los ze sobà tylko na podstawie pociàgu p∏ciowego. Te
emocje szybko mijajà albo przenoszà si´ na innà osob´. I co wtenczas b´dzie wiàza∏o tych ludzi...?
Odnaleêç cz∏owieka bliskiego duchowo, z którym mo˝na osiàgnàç prawdziwe szcz´Êcie, nie jest wcale
trudne, chocia˝ w waszym technokratycznym Êwiecie istnieje du˝o barier. Kobieta, z którà staram si´ nawiàzaç kontakt, mieszka w wielkim mieÊcie, regularnie jeêdzi w to samo miejsce, przypuszczam, ˝e do pracy.
Tam albo po drodze zawsze napotyka m´˝czyzn´ bliskiego jej duszy, z którym mog∏aby byç rzeczywiÊcie
szcz´Êliwa, a najwa˝niejsze, ˝e z tego zwiàzku urodzi∏oby si´ dziecko, które mog∏oby przynieÊç Êwiatu wiele
dobrego. Daliby dziecku ˝ycie w takim samym porywie jak my. Ale ów m´˝czyzna nie ma odwagi, by porozumieç si´ z tà kobietà. Ona sama równie˝ jest temu winna. Wyobraê sobie, ˝e on patrzy na jej twarz i widzi
w niej wybrank´ swojej duszy, a ona gdy tylko poczuje czyjÊ wzrok, od razu stwarza pozory – zaczyna gr´,
spódnic´ swojà podciàga jakby nieumyÊlnie itp. M´˝czyzna w tym samym momencie zaczyna odczuwaç seksualne pragnienie, choç prawie w ogóle jej nie zna. Wtedy odwraca si´ i idzie do innej kobiety, która jest mu
przychylna i zaspokaja jego seksualne potrzeby. Chc´ tej kobiecie doradziç, co powinna zrobiç, ale nie umiem
si´ do niej przebiç, jej mózg ani na mgnienie nie otwiera si´ dla zrozumienia informacji, bo ca∏y czas pracuje
tylko i wy∏àcznie nad bytowymi problemami. Wyobra˝asz sobie, kiedyÊ obserwowa∏am jà przez ca∏à dob´. To
by∏ koszmar! Dziadek wyzwa∏ mnie potem, ˝e za ma∏o pracuj´ z ogrodnikami i rozpraszam swojà energi´,
w∏a˝´ w nieswojà dziedzin´.
Rano pierwszà myÊlà tej kobiety nie jest radoÊç z nadchodzàcego dnia, lecz to, ˝eby tylko coÊ zjeÊç. Denerwuje si´, gdy brakuje czegoÊ do zjedzenia, dalej denerwuje si´, ˝e brakuje jej czegoÊ, czym smarujecie si´
rankiem... mo˝e kremu... mo˝e farby? Ca∏y czas myÊli o tym, jak to zdobyç. Wiecznie si´ spóênia i ca∏y czas
biega, myÊlàc, ˝eby nie odjecha∏ jej ten czy inny Êrodek lokomocji.
Tam, gdzie codziennie przychodzi, jej mózg w ogóle, w ca∏oÊci jest prze∏adowany, jak by to ci wyt∏umaczyç... czymÊ, co z mojego punktu widzenia jest wiecznà bzdurà. Bo przecie˝ jej mózg powinien uwypuklaç
twarz dzielnej kobiety i wykonywaç funkcje jemu nale˝ne. A ona równoczeÊnie myÊli o kole˝ance czy znajomej i jest na nià z∏a. W tym samym momencie s∏ucha, co mówià woko∏o. I wyobraê sobie, ˝e robi to z dnia na
dzieƒ i z dnia na dzieƒ, jak nakr´cona. Po powrocie do domu, kiedy widzà jà ludzie, sprawia wra˝enie prawie
szcz´Êliwej kobiety, ale wcià˝ myÊli o farbach, oglàda odzie˝ w sklepach, w pierwszym rz´dzie takà, która
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podkreÊli∏aby jej wdzi´ki, bo przypuszcza, ˝e z tego powodu zdarzy si´ jakiÊ cud – chocia˝ w jej wypadku
wszystko jest na odwrót. Po powrocie do domu zaczyna si´ zajmowaç sprzàtaniem. MyÊli, ˝e odpoczywa, kiedy gapi si´ w telewizor. Grzebie si´ z przygotowaniem jedzenia, a najgorsze, ˝e myÊli o dobrym tylko przez
chwil´. K∏adzie si´ spaç i w ∏ó˝ku znowu pozostaje ze swoimi troskami. Gdyby chocia˝ na jedna minutk´
w tym dniu odesz∏a od nich i pomyÊla∏a...
– Poczekaj, Anastazjo, wyt∏umacz, jak ty jà widzisz, to znaczy jej wyglàd zewn´trzny, odzie˝, to, o czym
ona powinna myÊleç w momencie gdy obok znajduje si´ ten m´˝czyzna? Co powinna zrobiç, ˝eby on w koƒcu odwa˝y∏ si´ do niej podejÊç i z nià porozumieç?
Anastazja opowiedzia∏a wszystko w najdrobniejszych szczegó∏ach. Ja z mojego punktu widzenia podam te
najwa˝niejsze.
– Sukienka nieco powy˝ej kolan, bez dekoltu, z jasnym ko∏nierzykiem, makija˝u prawie nie ma, z zainteresowaniem s∏ucha cz∏owieka, z którym obcuje.
– I to wszystko? – skomentowa∏em, s∏yszàc takie proste wyt∏umaczeme.
– Za tymi prostymi rzeczami bardzo du˝o si´ kryje – powiedzia∏a Anastazja. – ˚eby za∏o˝yç tylko takà sukienk´, inaczej si´ pomalowaç i popatrzeç na m´˝czyzn´ z naturalnym zainteresowaniem, nale˝y koniecznie
zmieniç Êwiatopoglàd.

ÂMIERTELNY GRZECH
– Powinnam powiedzieç ci, W∏adimirze, o warunkach, jakie powinieneÊ spe∏niaç, pobierajàc z banku pieniàdze, kiedy ju˝ ich b´dzie du˝o na twoim koncie.
– Mów, Anastazjo, to bardzo przyjemny temat – odpowiedzia∏em jej. Ale to, co us∏ysza∏em... Osàdêcie sami, co ona wymyÊli∏a:
– ˚eby otrzymaç z banku pieniàdze, które b´dziesz mia∏ na swoim koncie, musisz spe∏niç nast´pujàce warunki: Przede wszystkim trzy doby przed ich pobraniem nie spo˝ywaj alkoholu. Kiedy przyjdziesz do banku,
kompetentna osoba, na przyk∏ad dyrektor, wykorzystujàc odpowiedni sprz´t, powinna sprawdziç w obecnoÊci
nie mniej ni˝ dwóch Êwiadków, czy spe∏ni∏eÊ t´ cz´Êç warunku. Je˝eli ten warunek zostanie spe∏niony, wtedy
mo˝esz przystàpiç do drugiego. PowinieneÊ zrobiç przysiady, nie mniej ni˝ dziewi´ç, przed g∏ównym pracownikiem banku i dwoma Êwiadkami...
Kiedy dotar∏ do mnie sens wypowiedzianych s∏ów, prawdziwy ich bezsens, podskoczy∏em i ona te˝ wsta∏a.
Nie wierzàc w∏asnym uszom, jeszcze raz zapyta∏em:
– Wpierw mnie sprawdzà alkomatem, a nast´pnie dodatkowo powinienem zrobiç przysiady przy Êwiadkach, nie mniej ni˝ dziewi´ç razy, tak?
– Tak – odpowiedzia∏a Anastazja – za ka˝dy twój przysiad mogà wydaç kwot´ nie wi´kszà od miliona waszych rubli przeliczonych na dzieƒ dzisiejszy (oko∏o tysiàca dolarów).
Przepe∏ni∏o mnie uczucie z∏oÊci, wÊciek∏oÊci i rozczarowania:
– Dlaczego to powiedzia∏aÊ? Po co? Tak mi by∏o dobrze. Uwierzy∏em w ciebie. Zacz´∏o mi si´ wydawaç, ˝e
masz du˝o racji, ˝e w twoich wnioskach jest logika, ale ty... Teraz jestem absolutnie pewien, ˝e jesteÊ schizofreniczkà, leÊna idiotka i szalona! Wszystko przekreÊli∏aÊ swojà ostatnià wypowiedzià! W niej z pewnoÊcià
brakuje sensu i jakiejkolwiek logiki. Nie tylko ja, ale ka˝dy normalny cz∏owiek to potwierdzi! Ha... Mo˝e jeszcze
byÊ chcia∏a, ˝ebym w ksià˝ce dodatkowo zreferowa∏ te warunki?
– Tak.
– No, zupe∏nie zwariowa∏aÊ! A dla banków to mo˝e napiszesz ustaw´ albo wydasz przepisy?
– Nie. Bankowcy przeczytajà ksià˝k´ i ka˝dy w taki sposób b´dzie z tobà post´powa∏. Inaczej czeka ich
bankructwo!
– O Bo˝e!!! Ja ju˝ trzeci dzieƒ s∏ucham tej istoty?! A mo˝e chcesz, ˝eby i ta odpowiedzialna osoba w obecnoÊci Êwiadków robi∏a przysiady razem ze mnà?
– Dobrze by to jej zrobi∏o. To przynios∏oby wi´kszà korzyÊç, ale ja dla nich takich rygorystycznych warunków jak dla ciebie nie ustali∏am.
– To znaczy, ˝e tylko mnie w taki sposób obdarowa∏aÊ? Czy w ogóle wyobra˝asz sobie, na jakie poÊmiewisko mnie wystawiasz? Do tego mo˝e tylko doprowadziç mi∏oÊç szalonej pustelnicy! Ale nic ci z tego nie wyjdzie. ˚aden bank nie wyrazi zgody na obs∏ugiwanie mnie na takich warunkach, jakkolwiek byÊ modelowa∏a te
sytuacje! Popatrzcie na nià, rozmarzy∏a si´... Sama tu przysiadaj, ile wejdzie!
– Banki wyra˝à zgod´, nawet bez twojej wiedzy b´dà otwieraç konta, ale tylko te banki, które chcà uczciwie
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pracowaç. Ludzie im uwierzà i przyjdà do nich – Anastazja nadal obstawa∏a przy swoim.
We mnie gromadzi∏o si´ coraz wi´cej i wi´cej rozdra˝nienia i z∏oÊci. Zaczà∏em wyra˝aç si´ pod adresem
Anastazji, delikatnie mówiàc, po grubiaƒsku.
Anastazja sta∏a przytulona plecami do drzewa, z g∏owà lekko pochylonà do przodu. Jednà r´k´ przyciska∏a
do piersi, a drugà, podniesionà do góry, wymachiwa∏a. Pozna∏em ten gest. Powtarza∏a go za ka˝dym razem,
kiedy uspokaja∏a otaczajàcà przyrod´, ˝ebym nie czu∏ strachu, i zrozumia∏em, dlaczego robi∏a to równie˝ tym
razem. Ka˝de obraêliwe i grubiaƒskie s∏owo pod adresem Anastazji jakby batem ch∏osta∏o po niej, szarpa∏o jej
cia∏em.
Zamilk∏em. Znowu usiad∏em na trawie, odwróciwszy si´ od Anastazji. Zdecydowa∏em uspokoiç si´ i pójÊç
nad brzeg jeziora, a z nià ju˝ w ogóle nigdy nie rozmawiaç. Ale kiedy us∏ysza∏em za plecami jej g∏os, by∏em
zdziwiony. W jej tonie nie by∏o ani urazy, ani zarzutu.
– Zrozum, W∏adimirze, ˝e wszystko, co z cz∏owiekiem dzieje si´ z∏ego, Êciàga na siebie on sam, wtedy gdy
narusza przepisy duchowego istnienia i zrywa zwiàzki z przyrodà. Ciemne si∏y starajà si´ zaabsorbowaç jego
uwag´ chwilowà atrakcjà technokratycznego ˝ycia, zmuszajà, aby nie myÊla∏ o nieskomplikowanych istotach,
przykazaniach przedstawionych jeszcze w Biblii. I cz´sto im si´ to udaje. Jednym ze Êmiertelnych grzechów
jest pycha. Ten grzech obcià˝a wielu ludzi. Nie b´d´ ci t∏umaczyç wielkiej zguby tego grzechu. Je˝eli zechcesz po powrocie do domu zorientowaç si´ w tym temacie, zrozumiesz to sam albo dzi´ki pomocy Êwiat∏ych ludzi, którzy przyjdà do ciebie, ale dzisiaj powiem ci tylko jedno: ciemne si∏y, jako przeciwieƒstwo jasnych
si∏, w ka˝dej sekundzie troszczà si´ o to, ˝eby ten grzech nie opuszcza∏ cz∏owieka, a pieniàdze s∏u˝à im do tego jako jeden z najwa˝niejszych instrumentów. To one je wymyÊli∏y.
Pieniàdze – jak strefa wysokiego napi´cia. Ciemne si∏y sà dumne ze swojego wynalazku. One nawet sà
pewne, ˝e sà mocniejsze od jasnych tylko dlatego, ˝e mog∏y wymyÊliç pieniàdze. Ca∏e tysiàclecia trwa wielkie
przeciwstawianie si∏, a cz∏owiek jest w jego centrum. Nie chc´, ˝ebyÊ by∏ pod wp∏ywem tego grzechu. Rozumiem, ˝e samo t∏umaczenie nie wystarczy, bo w przeciàgu tysiàcleci t∏umaczono to ludziom, lecz oni nadal
nie zrozumieli i nie znaleêli sposobów na przeciwstawienie si´ temu grzechowi. Naturalnie i tobie nie uda∏oby
si´ tego zrozumieç. Ale ja bardzo chcia∏am pozbawiç ci´ tego Êmiertelnego niebezpieczeƒstwa psucia ducha
i wtedy wymyÊli∏am bezpoÊrednio dla ciebie takà sytuacj´, w której ten mechanizm ciemnych si∏ jak gdyby si´
psuje, zupe∏nie zmienia rytnl, a nawet pracuje odwrotnie – wykorzeniajàc ten grzech. Dlatego one tak mocno
si´ rozwÊcieczy∏y. W tobie zamieszka∏a ich z∏oÊç i zaczà∏eÊ krzyczeç na mnie obel˝ywymi wyrazami. Chcia∏y,
˝ebym ja te˝ wÊciek∏a si´ na ciebie, ale tego nigdy nie zrobi´, bo zrozumia∏am, ˝e wymyÊlona przeze mnie sytuacja trafi∏a w dziesiàtk´. Ju˝ teraz wiem, ˝e ich mechanizm, bezb∏´dnie pracujàcy przez tysiàclecia, mo˝na
popsuç. Dzisiaj uda∏o si´ to zrobiç tylko dla ciebie, ale dla innych te˝ wymyÊl´... Có˝ w tym z∏ego, ˝e b´dziesz
mniej pi∏ tej alkoholowej trucizny i nie b´dziesz zarozumia∏y i przekorny? Na co si´ oburzy∏eÊ? Tak naprawd´?! OczywiÊcie, w tobie wzburzy∏a si´ pycha.
Anastazja zamilk∏a, a ja si´ zamyÊli∏em. Niewiarygodne, ˝e w takiej komicznej, absolutnie niestandardowej
sytuacji, jak robienie przysiadów w banku, jej mózg lub coÊ jeszcze zak∏ada∏o na tyle g∏´boki sens, i oczywiÊcie teraz widz´, ˝e w nim mo˝e byç logika. Nale˝y zorientowaç si´ w tym ze spokojem. Wszelka z∏oÊç do
Anastazji znikn´∏a i odwrotnie pojawi∏o si´ uczucie winy, ale nie przeprasza∏em jej, tylko odwróci∏em si´ do
niej, chcàc si´ pogodziç.

DOTKNI¢CIE RAJU
– Chcia∏am ci jeszcze powiedzieç o wielu sprawach, ale twój mózg si´ zm´czy∏ i mnie nie odbiera. Potrzebujesz relaksu, proponuj´ usiàÊç na chwil´.
UsiedliÊmy na trawie. Anastazja chwyci∏a mnie za ramiona i przyciàgn´∏a do siebie. Moja g∏owa potylicà
dotkn´∏a jej piersi, poczu∏em b∏ogie ciep∏o.
– Nie bój si´ mnie, rozluênij si´ – cicho powiedzia∏a i po∏o˝y∏a si´ na traw´, tak ˝ebym móg∏ wygodnie odpoczywaç. Wsun´∏a palce jednej r´ki w moje w∏osy i jakby rozczesywa∏a je, a opuszkami drugiej szybko dotyka∏a to do czo∏a, to do skroni. Raz po raz paznokciami lekko nak∏uwa∏a ró˝ne miejsca na g∏owie. Wszystko to
dawa∏o uczucie uspokojenia i rozjaÊnienia umys∏u. Czu∏em, jak przestaj´ ∏amaç sobie czymkolwiek g∏ow´. Potem po∏o˝y∏a r´ce na moich ramionach i powiedzia∏a:
– Ws∏uchaj si´, prosz´, jakie dêwi´ki teraz ci´ otaczajà.
Przys∏ucha∏em si´ i mój s∏uch wychwyci∏ ca∏e mnóstwo dêwi´ków ró˝nych tonacji, rytmów i d∏ugoÊci. Za-
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czà∏em je g∏oÊno wymieniaç: Êpiewanie ptaków na drzewach, brz´czenie owadów w trawie, szelest drzew i ∏opot skrzyde∏. Wymieniwszy, co us∏ysza∏em, zamilk∏em i kontynuowa∏em nas∏uchiwanie, by∏o to przyjemne
i bardzo interesujàce doznanie.
– Nie okreÊli∏eÊ wszystkiego – powiedzia∏a Anastazja.
– Wymieni∏em wszystko. Przypuszczam, ˝e mo˝e byç jeszcze coÊ nie znaczàcego, czego nie us∏ysza∏em.
– W∏adimirze, czy nie s∏yszysz, jak bije moje serduszko? – zapyta∏a Anastazja. RzeczywiÊcie, naprawd´
nie zwróci∏em uwagi na ten dêwi´k, dlatego pospiesznie si´ zreflektowa∏em.
– OczywiÊcie, ˝e s∏ysz´, bardzo dobrze s∏ysz´, bije równo i spokojnie.
– Spróbuj zapami´taç interwa∏y s∏yszanych przez ciebie dêwi´ków. Do tego celu wybierz najwa˝niejsze.
Zapami´taj je.
Wybra∏em Êwierszczenie jakiegoÊ owada, krakanie wron, bulgotanie i plusk wody w strumieniu.
– Teraz b´d´ zwi´ksza∏a rytm bicia mojego serca i przys∏uchaj si´, co si´ z tego powodu wydarzy naoko∏o.
Bicie jej serca by∏o coraz szybsze, a w Êlad za nim zmienia∏a si´ cz´stotliwoÊç i rytm dêwi´ków s∏yszanych
woko∏o i podwy˝sza∏a si´ ich tonacja.
– Przera˝ajàce! To po prostu niewiarygodne! – wykrzyknà∏em. – Czy one sà a˝ tak wyczulone, ˝e reagujà
na rytm, w jakim puka sobie twoje serduszko?
– Tak. Wszystkie, absolutnie wszystkie, i ma∏a trawka, i wielkie drzewo, i robaczki odzywajà si´ na zmian´
rytmu serca. Drzewa zwi´kszajà pr´dkoÊç swoich wewn´trznych procesów, produkujà wi´cej tlenu...
– Czy w ten sposób reagujà wszystkie roÊliny i zwierz´ta otaczajàce ludzi? – zapyta∏em.
– Nie. W waszym Êwiecie one nie rozumiejà i nie orientujà si´, na kim skupiç swoje reakcje, a wy nie staracie si´ kontaktowaç z nimi, nie rozumiecie znaczenia takiego kontaktu, nie dajecie im wystarczajàcych informacji o sobie. Ale coÊ podobnego mo˝e si´ dziaç z tymi roÊlinami i ludêmi, którzy pracujà w swoich ma∏ych
ogródkach. Je˝eli ludzie spe∏nià warunki w podobny sposób, jak ci opowiada∏am: nasycà nasiona informacjà
o sobie – zacznà obcowaç z roÊlinami bardziej Êwiadomie. Chcesz, to ci poka˝´, jakie uczucia b´dà towarzyszy∏y cz∏owiekowi majàcemu taki kontakt?
– OczywiÊcie, ˝e chc´. Ale jak to zrobisz?
– W tej chwili podporzàdkuj´ rytm bicia swojego serca do twojego i poczujesz to.
Wsun´∏a r´k´ pod mojà koszul´. Jej ciep∏a d∏oƒ lekko przylega∏a do mojej piersi, a jej serce powoli podporzàdkowa∏o si´ i zacz´∏o biç w jednym rytmie z moim. I zdarzy∏o si´ coÊ zdumiewajàcego: zrodzi∏o si´ niezwykle przyjemne uczucie, jakby obok znajdowali si´ kochajàcy mnie krewni i mama. Cia∏o sta∏o si´ odpr´˝one
i zdrowe, a w sercu pojawi∏a si´ radoÊç, wolnoÊç i nowe zrozumienie budowy Êwiata. Gama otaczajàcych
dêwi´ków g∏aska∏a i komunikowa∏a prawd´, jeszcze nie do koƒca zrozumia∏à, a tylko wyczuwanà intuicyjnie.
Wszystkie radosne i mi∏e doznania, które kiedyÊ prze˝ywa∏em, scali∏y si´ w jedno wspania∏e uczucie. Byç mo˝e w∏aÊnie takie uczucie okreÊlamy jako szcz´Êcie. Gdy tylko Anastazja zacz´∏a zmieniaç rytm bicia swego
serca, wspania∏e uczucie zacz´∏o mnie opuszczaç.
– Prosz´, jeszcze, jeszcze, Anastazjo... – prosi∏em.
– Nie mog´ tak d∏ugo tego robiç, przecie˝ mam swój rytm.
– Prosz´, jeszcze chocia˝ chwil´ – prosi∏em jà.
I Anastazja znowu na krótko przywróci∏a mi uczucie szcz´Êcia, potem wszystko znikn´∏o, ale zosta∏a we
mnie odrobinka przyjemnego i jasnego uczucia w postaci wspomnieƒ. Pewien czas milczeliÊmy, ale po krótkiej chwili znowu poczu∏em ch´ç us∏yszenia g∏osu Anastazji i zapyta∏em:
– Czy tak samo dobrze by∏o pierwszym ludziom – Adamowi i Ewie?
Mo˝esz sobie le˝eç, rozkoszowaç si´, odczuwaç b∏ogoÊç – wszystko jest... Tylko zaczniesz si´ nudziç, je˝eli niczego nie robisz. Anastazja zamiast odpowiedzi zada∏a mi pytanie:
– Powiedz, W∏adimirze, czy wielu ludzi tak samo myÊli o pierwszym cz∏owieku, Adamie, jak ty w tej chwili
pomyÊla∏eÊ?
– Sàdz´, ˝e wi´kszoÊç. A co oni tam mogli robiç w tym raju? Dopiero póêniej cz∏owiek zaczà∏ si´ rozwijaç
i wymyÊlaç ró˝ne rzeczy. Praca rozwija∏a cz∏owieka. Sta∏ si´ màdrzejszy dzi´ki pracy.
– Pracowaç trzeba, ale pierwszy cz∏owiek by∏ niewymiernie màdrzejszy od teraêniejszego, jego praca by∏a
bardziej znaczàca, wymaga∏a wielkiej rozwagi i woli intelektu.
– Co Adam móg∏ robiç w raju? Sad uprawia∏? To dzisiaj umie ka˝dy ogrodnik, nie mówiàc ju˝ o naukowcach dokonujàcych selekcji w hodowli roÊlin. W Biblii o dzia∏aniu Adama nic wi´cej nie powiedziano.
– Gdyby biblijnà wiedz´ streÊciç, omawiaç dok∏adnie, w szczegó∏ach, to nie by∏oby mo˝liwoÊci przeczytania jej przez ca∏e ˝ycie cz∏owieka. Bibli´ nale˝y rozumieç, za ka˝dym jej wierszem kryje si´ mnóstwo informacji. Chcesz wiedzieç co robi∏ Adam? Powiem ci. Najpierw przypomnij sobie, ˝e w∏aÊnie w Biblii powiedziano,
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˝e Bóg poleci∏ Adamowi daç nazw´ i okreÊliç przeznaczenie ka˝dego stworzenia ˝yjàcego na ziemi. I Adam to
zrobi∏. Zrobi∏ to, czego nie uda∏o si´ do tej pory zrobiç wszystkim naukowym instytutom z ca∏ego Êwiata.
– Anastazjo, a ty sama zwracasz si´ do Boga, prosisz go o cokolwiek dla siebie?
– O co mia∏abym prosiç, skoro On tak wiele mi da∏? Ja powinnam Bogu tylko dzi´kowaç i pomagaç. To mój
obowiàzek!

KTO WYCHOWUJE SYNA?
Po drodze, kiedy Anastazja prowadzi∏a mnie do ∏odzi, usiedliÊmy, ˝eby odpoczàç w tym miejscu, gdzie pozostawi∏a swojà odzie˝. Wtedy zapyta∏em jà:
– Anastazjo, jak b´dziemy wychowywaç naszego syna?
– Postaraj si´ zrozumieç, W∏adimirze, jeszcze nie jesteÊ przygotowany do jego wychowywania. Kiedy jego
oczy pierwszy raz Êwiadomie popatrzà na Êwiat, nie powinieneÊ byç obok.
Chwyci∏em jà za ramiona i potrzàsnà∏em.
– Co ty mówisz, na co sobie pozwalasz?! Nie rozumiem, skàd si´ u ciebie biorà takie niewyobra˝alne wnioski. W ogóle sam fakt twojego istnienia jest nieprawdopodobny, ale to wszystko nie daje ci prawa decydowania o wszystkich, ∏amania wszystkich przepisów logiki.
– Uspokój si´, W∏adimirze, prosz´. Nie wiem, jakà logik´ masz na myÊli, ale postaraj si´ spokojnie wszystko zrozumieç.
– Co powinienem sobie uÊwiadomiç? Syn jest nie tylko twój, ale te˝ mój. Chc´, ˝eby mia∏ ojca, chc´, ˝eby
by∏ we wszystko zabezpieczony, móg∏ otrzymaç dobre wykszta∏cenie.
– Zrozum, ˝adne materialne dobra, w twoim poj´ciu, nie b´dà mu potrzebne. B´dzie posiada∏ wszystko od
samego poczàtku. Jeszcze jako niemowl´ otrzyma i zrozumie tyle informacji, ˝e szkolenie wed∏ug twojego
schematu jest po prostu Êmieszne. To jest tak samo, jakby skierowaç wielkiego matematyka do pierwszej klasy szko∏y podstawowej. Masz w sobie nieodpartà ch´ç przyniesienia niemowl´ciu jakiejkolwiek bezsensownej
grzechotki, ale ona nie jest mu do niczego potrzebna. Ona jest potrzebna tobie, dla samozadowolenia: jaki jestem dobry i troskliwy. Je˝eli uwa˝asz, ˝e zrobisz coÊ dobrego, zaopatrujàc swojego syna w samochód lub
jeszcze w coÊ, co w twoim Êwiecie zaliczajà do dobrodziejstw, to jesteÊ w b∏´dzie. Nasz syn, jeÊli zechce to
mieç, sam zdob´dzie. PomyÊl spokojnie, có˝ konkretnego mo˝esz powiedzieç swojemu synowi, czego nauczyç, i co takiego zrobi∏eÊ w ˝yciu, ˝eby byç dla niego autorytetem?
Kontynuujàc myÊl, mówi∏a ∏agodnym, spokojnym g∏osem, ale jej s∏owa wywo∏ywa∏y dreszcze.
– Zdaj sobie spraw´ z tego, ˝e kiedy nasz syn zacznie rozmyÊlaç o budowie Êwiata, ty przy nim b´dziesz
wyglàda∏ – intelektualnie – jak niedorozwini´ta istota. Czy chcesz, ˝eby twój syn odbiera∏ swojego ojca jako
niedorozwini´tego? Jedyne, co mo˝e was zbli˝yç, to poziom czystoÊci pomys∏ów, chocia˝ ta czystoÊç w waszym Êwiecie przez niewielu ludzi jest osiàgana.
Zrozumia∏em, ˝e spieranie si´ z nià jest absolutnie bezsensowne i krzyknà∏em z rozpaczà:
– To znaczy, ˝e on nigdy o mnie nie b´dzie wiedzia∏?!
– Powiem mu o tobie, o waszym Êwiecie, kiedy b´dzie mia∏ zdolnoÊç odebrania wszystkiego, gdy b´dzie
odbiera∏ Êwiadomie i umia∏ podejmowaç decyzje. Co on wówczas zrobi? Nie wiem.
Rozpacz, ból, obraza, nienawiÊç i z∏oÊç – wszystko we mnie si´ pomiesza∏o. Zapragnà∏em z ca∏ej si∏y uderzyç t´ pi´knà, uroczà, intelektualnie pustelniczà twarz.
Wszystko do mnie dotar∏o. Dusi∏o mnie w gardle, dlatego ˝e wszystko zrozumia∏em.
– Wszystko rozumiem! Teraz wszystko zrozumia∏em! No, ty... pieprzyç si´ tutaj nie mia∏aÊ z kim, ˝eby zdobyç dziecko! Najpierw jeszcze si´ droczy∏aÊ, intrygantko! Zakonnic´ z siebie robi∏aÊ! Koniecznie chcia∏aÊ mieç
dziecko. Przecie˝ jeêdzi∏aÊ do Moskwy, grzybki i jagódki sprzedawa∏aç. Posz∏abyÊ na wybieg na ulic´! Âciàgn´∏abyÊ kufajk´ i chust´, od razu by ciebie zaczepili. Nie oplata∏abyÊ mnie swojà paj´czynà! W∏aÊnie! OczywiÊcie, potrzebowa∏aÊ m´˝czyzny, który marzy o synu, i osiàgn´∏aÊ swój cel! Czy pomyÊla∏aÊ o swoim dziecku? O synu? Który od poczàtku jest skazany na pustelnicze ˝ycie?!
B´dzie musia∏ ˝yç tak, jak mu narzucisz. Jak to si´ ma do tych wielkich myÊli o istnieniu, O PRAWDZIE,
którà propagujesz? Za du˝o na siebie bierzesz, pustelnico! MyÊlisz, ˝e jesteÊ màdroÊcià, p´pkiem Êwiata?!
A o mnie pomyÊla∏aÊ? Tak! Marzy∏em o synu! Marzy∏em, ˝eby przekazaç swoje doÊwiadczenie. Nauczyç biznesu. Chcia∏em go kochaç. A jak teraz b´d´ ˝y∏? Jak ˝yç, gdy wiem, ˝e mój malutki, bezbronny syn gdzieÊ
w g∏uchej tajdze raczkuje? Bez przysz∏oÊci, bez ojca! Przecie˝ od tego serce mo˝e p´knàç! Ty tego nie zrozumiesz, samico leÊna!
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– Mo˝e twoje serce stanie si´ rozumniejsze i wszystko b´dzie dobrze? Taki ból oczyÊci dusz´, przyspieszy
myÊli – cicho wypowiedzia∏a Anastazja.
Ogarn´∏a mnie taka z∏oÊç, taka z∏oÊç... Ju˝ nie panowa∏em nad sobà. Odbieg∏em od Anastazji, chwyci∏em
ga∏àê i zaczà∏em z ca∏ej si∏y biç nià po niewielkim drzewie, dopóki si´ nie z∏ama∏a.
Odwróci∏em si´ w stron´ Anastazji i... kiedy jà zobaczy∏em... Niewiarygodne, ale z∏oÊç zacz´∏a uchodziç.
PomyÊla∏em: “Co tu w koƒcu jest grane, dlaczego znowu straci∏em kontrol´ nad sobà, wzburzy∏em si´? Tak
jak ostatnim razem, kiedy na nià nawyzywa∏em”.
Sta∏a przytulona do drzewa, z podniesionà do góry r´kà, wychylonà do przodu g∏owà, jakby przeciwstawi∏a
si´ naporowi huraganowego wiatru. Absolutnie ju˝ si´ nie z∏oÊci∏em, podszed∏em bli˝ej i zaczà∏em si´ jej przyglàdaç. Teraz r´ce przytuli∏a do piersi, jej cia∏o lekko dr˝a∏o, a ona milcza∏a i tylko jej oczy ˝yczliwie, ∏askawie
patrzy∏y na mnie. StaliÊmy tak przez jakiÊ czas, patrzàc na siebie. Nie mia∏em wàtpliwoÊci, ona nie jest w stanie powiedzieç nieprawdy. Przecie˝ mog∏aby nie powiedzieç mi wszystkiego, ale ona... chocia˝ b´dzie cierpia∏a – powie gorzkà dla mnie prawd´. OczywiÊcie to te˝ przesada. Jak mo˝na tak ˝yç, ˝eby ca∏y czas mówiç
tylko prawd´, to, co si´ myÊli? Ale co mamy zrobiç, jeÊli ona taka jest i nie mo˝e byç inna?
Wszystko zdarzy∏o si´, tak jak si´ zdarzy∏o, sta∏o si´ to, co si´ sta∏o. Teraz ona b´dzie matkà mojego syna.
Na pewno b´dzie matkà, skoro tak powiedzia∏a. OczywiÊcie b´dzie niezwyk∏à matkà. Jej obraz ˝ycia... jej myÊlenie... nie pozwolà wp∏ynàç na nià w ˝aden sposób. Za to fizycznie jest bardzo silna, nienaganna. Zna dobrze przyrod´ i zwierz´ta. Jest bardzo màdra, chocia˝ ma osobliwy umys∏. Du˝o wie o wychowaniu dzieci.
Ca∏y czas bardzo chcia∏a opowiadaç o dzieciach. Wychowa syna. Taka wychowa! Przejdzie przez zimnisko
i zamieç. Nic dla niej nie znaczà. Wyniaƒczy i wychowa! Trzeba si´ dostosowaç do tej sytuacji. B´d´ przyje˝d˝a∏ do nich latem, jak na dacz´. Zimà jest to niemo˝liwe, nie wytrzymam. A latem b´d´ si´ bawi∏ z synem.
Gdy podroÊnie, opowiem mu o mieszkaƒcach du˝ych miast. Tym razem powinienem jà przeprosiç, wi´c powiedzia∏em:
– Przepraszam, Anastazjo, znowu si´ zdenerwowa∏em.
Od razu zacz´∏a mówiç:
– Nie jesteÊ winien. Prosz´, nie oskar˝aj siebie. Nie prze˝ywaj. Przecie˝ o swojego syna si´ troszczy∏eÊ.
Martwi∏eÊ si´, ˝e b´dzie mu êle. Poniewa˝ jego matka jest jak zwyk∏a samica, nie umie kochaç prawdziwà mi∏oÊcià – ludzkà. Nie przejmuj si´, nie rozpaczaj. Tak powiedzia∏eÊ, dlatego ˝e nie wiesz nic, zupe∏nie nic o mojej mi∏oÊci, kochanie.

PRZEZ JAKIÂ CZAS
– Anastazjo, jeÊli jesteÊ taka màdra i wszechmocna, czy to znaczy, ˝e mog∏abyÊ pomóc mi si´ zmieniç?
Spojrza∏a na niebo, potem popatrzy∏a na mnie.
– W ca∏ym wszechÊwiecie nie ma istoty, która posiada∏aby wi´kszà zdolnoÊç do rozwoju ni˝ cz∏owiek.
Wszystkie inne cywilizacje k∏aniajà si´ cz∏owiekowi. Wszelkie mo˝liwe cywilizacje posiadajà zdolnoÊci do rozwoju i perfekcji tylko w jednym kierunku, dlatego nie sà wolne. Nawet nie rozumiejà majestatu cz∏owieka. Bóg
– Najwy˝szy Rozum – stworzy∏ cz∏owieka na swój obraz i podobieƒstwo, dlatego tylko jemu da∏ najwi´ksze
zdolnoÊci.
Nie uda∏o mi si´ zrozumieç, czyli poprawnie mówiàc: od razu uÊwiadomiç sobie znaczenia jej wypowiedzi.
I znowu zada∏em to samo pytanie, proszàc o pomoc, ale sam nie rozumia∏em, o co prosz´.
Anastazja zapyta∏a:
– Co masz na myÊli? ˚ebym wyleczy∏a wszystkie twoje fizyczne choroby? Nie sprawi mi to trudnoÊci. Zrobi∏am to ju˝ pó∏ roku temu, tylko nie uda∏o mi si´ osiàgnàç najwa˝niejszej korzyÊci: nie zmniejszy∏o si´ w tobie
to, co zgubne i ciemne, co jest obecne w ludziach waszego Êwiata. Ró˝ne choroby znowu próbujà wróciç.
“Wiedêma, zwariowana baba, pustelnica, nale˝y stàd uciekaç jak najszybciej” – przecie˝ w taki sposób teraz
pomyÊla∏eÊ, prawda?
– Tak – odpowiedzia∏em zdziwiony. – W∏aÊciwie w taki sposób. Czytasz w moich myÊlach?
– DomyÊlam si´, o czym mo˝esz myÊleç. Masz to wypisane na twarzy. Powiedz, W∏adimirze, czy rzeczywiÊcie nawet troszeczk´ nie przypominasz mnie sobie?
Pytanie bardzo mnie zdziwi∏o, wi´c zaczà∏em uwa˝nie wpatrywaç si´ w rysy jej twarzy, oczy. RzeczywiÊcie,
zacz´∏o mi si´ wydawaç, ˝e gdzieÊ je widzia∏em, ale gdzie?
– Anastazjo, przecie˝ sama mówi∏aÊ, ˝e stale mieszkasz w lesie, jak˝e mog∏em ci´ spotkaç?
UÊmiechn´∏a si´ i uciek∏a. Po jakimÊ czasie wysz∏a zza krzaków: w d∏ugiej spódnicy, bràzowym, zapi´tym
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na guziki ˝akiecie i z w∏osami schowanymi pod chustkà. Tylko bez kufajki, jak wtedy na skraju lasu, podczas
naszego spotkania. Chustka by∏a troszeczk´ inaczej zawiàzana. Odzie˝ mia∏a czystà, ale niemodnà, chustka
zakrywa∏a czo∏o i szyj´, i takà jà sobie przypomnia∏em...

DZIWNA DZIEWCZYNA
Jednego razu w ubieg∏ym roku statek czo∏owy przystanà∏ ko∏o jednej z wiosek. Niedaleko tej miejscowoÊci
powinniÊmy byli koniecznie zakupiç mi´so do restauracji i zatrzymaç si´ na pewien czas u brzegu, bo po
szeÊçdziesi´ciu kilometrach zaczyna∏ si´ niebezpieczny nurt rzeki, nie pozwalajàcy na przemieszczenie si´
w nocy. ˚eby nie marnowaç czasu, zacz´liÊmy przekazywaç og∏oszenia o wieczorku tanecznym na statku
przez wiejski radiow´ze∏ i tuby. Bia∏y statek stojàcy na brzegu, b∏yszczàcy mnóstwem Êwiate∏, wylewajàca si´
z g∏oÊników muzyka – zawsze przyciàga∏y miejscowà m∏odzie˝. Równie˝ i tym razem prawie wszyscy m∏odzi
mieszkaƒcy wiosek nadciàgali do trapu statku. Jak ka˝dy, kto po raz pierwszy wchodzi na pok∏ad statku, starali si´ obejÊç wszystko.
Przechadzali si´ po g∏ównym, Êrednim i górnym pok∏adzie, w koƒcu jak zwykle skupili si´ w barze i w restauracji. Kobieca po∏owa jak zwykle taƒczy, m´ska pije. Niepowszednie otoczenie statku plus muzyka i alkohol zawsze doprowadzajà ich do podniecenia, co niekiedy przynosi za∏odze niema∏o k∏opotu. Jak zawsze, nie
wystarcza im czasu i zaczyna si´ kolektywny apel o przed∏u˝enie przyjemnoÊci, chocia˝ na pó∏ godziny, a potem jeszcze. Tym razem znajdowa∏em si´ sam w swojej kajucie. S∏ysza∏em dochodzàcà z restauracj i muzyk´
i próbowa∏em skorygowaç dalszy rozk∏ad ruchu statków. Nagle poczu∏em na sobie czyjÊ przenikliwy wzrok,
odwróci∏em si´ i zauwa˝y∏em jej oczy za szybà okna. Wtedy nie by∏o w tym nic dziwnego. GoÊcie sà zawsze
ciekawi, oglàdajà kajuty na statku. Wsta∏em, otworzy∏em okno. Ona nie odesz∏a. Patrzy∏a na mnie onieÊmielajàco, zapragnà∏em zrobiç coÊ dobrego dla samotnie stojàcej na pok∏adzie kobiety. PomyÊla∏em: dlaczego nie
taƒczy jak inni, mo˝e spotka∏o jà jakieÊ nieszcz´Êcie? Zaproponowa∏em jej wycieczk´ po statku, ona milczàco
skin´∏a g∏owà. Przeprowadzi∏em jà przez ca∏y statek, pokaza∏em office, który zawsze zachwyca∏ goÊci eleganckim wystrojem: dywanami wyÊcielone pod∏ogi, mi´kkie skórzane meble, komputery. Potem zaprosi∏em jà
do swojej kajuty, sk∏adajàcej si´ z sypialni, gabinetu i salonu, który by∏ wyÊcielony pi´knymi we∏nianymi dywanami i wyposa˝ony we wspania∏e meble, telewizor i wideo. Przypuszczam, ˝e wtedy sprawia∏o mi przyjemnoÊç zadziwianie wiejskiej dziewczyny z g∏uszy osiàgni´ciami cywilizowanego Êwiata. Otworzy∏em dla niej
bombonierk´, nala∏em dwa kieliszki szampana, chcàc zadziwiç, absolutnie zadziwiç jà tym szykiem. W∏àczy∏em wideokaset´, na której Wika Cyganowa Êpiewa∏a Mi∏oÊç i Êmierç. Na kasecie by∏y i inne piosenki moich
ulubionych wykonawców. Dziewczyna lekko przytkn´∏a do ust szampana, przenikliwie popatrzy∏a na mnie
i zapyta∏a:
– Jest ci bardzo ci´˝ko, tak?
Oczekiwa∏em wszystkiego, tylko nie takiego pytania. Rejs by∏ naprawd´ ci´˝ki. Skomplikowane warunki nawigacji na rzece, za∏oga sk∏adajàca si´ z uczniów rzecznego liceum pali∏a trawk´ i po cichu okrada∏a sklep.
Cz´sto nie mogliÊmy dostosowaç si´ do rozk∏adu, ˝eby w terminie dotrzeç do okreÊlonego celu, gdzie wczeÊniej zapowiadaliÊmy swoje przybycie. Ci´˝ar tych i innych trosk cz´sto nie dawa∏ mi mo˝liwoÊci nie tylko zachwycania si´ brzegowym pejza˝em, ale po prostu nie pozwala∏ si´ wyspaç. Powiedzia∏em jej coÊ niesk∏adnego w stylu: “Nic takiego, przebijemy si´” – odwróci∏em si´ do okna i wypi∏em szampana. RozmawialiÊmy o tym
i owym, oglàdaliÊmy wideokaset´, dopóki statek nie przybi∏ do brzegu po zakoƒczeniu wycieczkowego rejsu.
Potem zaprowadzi∏em jà do trapu. Wracajàc do kajuty, pomyÊla∏em sobie: “Jest coÊ dziwnego i niezwyk∏ego
w tej kobiecie”. JakieÊ lekkie i jasne uczucie zosta∏o we mnie po jej wizycie. Tej nocy pierwszy raz od kilku dni
dobrze si´ wyspa∏em.
– Czy to by∏aÊ ty, Anastazjo?
– Tak, tam, w twojej kajucie, ja tak˝e zapami´ta∏am wszystkie piosenki, które Êpiewa∏am ci w lesie. One
dêwi´cza∏y w czasie naszej rozmowy. Widzisz, jakie to wszystko proste?
– Jak trafi∏aÊ na statek?
– By∏am ciekawa, co si´ u was dzieje, jak ˝yjecie. Zawsze zajmowa∏am si´ tylko ogrodnikami, wi´c przybieg∏am do wioski, sprzeda∏am suszone grzyby, które zbierajà wiewiórki, i kupi∏am bilet na wasz rejs wycieczkowy. Teraz du˝o wiem o kategorii ludzi, których okreÊlacie jako przedsi´biorców. I ciebie dzi´ki temu znam dobrze. Czuj´ si´ wobec ciebie bardzo mocno winna. Nie wiedzia∏am, ˝e tak si´ zdarzy, ˝e tak bardzo zmieni´
twój los, ale nie mog´ ju˝ nic zrobiç, dlatego ˝e ONE przystàpi∏y do wykonania mojego planu, a ONE podw∏adne sà tylko Bogu. Od teraz wielkie trudnoÊci, k∏opoty, powinniÊcie, ty i twoja rodzina, pokonaç, a dalej ju˝
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b´dzie dobrze.
Jeszcze nie zrozumia∏em, o czym konkretnie mówi Anastazja, ale intuicyjnie wyczu∏em, ˝e w tej chwili
otworzy si´ dla mnie coÊ, co wykracza poza ramy zwyk∏ego wyobra˝enia o naszym spo∏eczeƒstwie i to coÊ na
pewno b´dzie dotyczy∏o bezpoÊrednio mnie. Poprosi∏em Anastazj´, ˝eby konkretniej powiedzia∏a, co ma na
myÊli. S∏uchajàc jej, nie mog∏em sobie wyobraziç, na ile precyzyjnie przepowiednie zacznà przekszta∏caç si´
w realnym ˝yciu. Swojà wypowiedzià znowu powróci∏a do wydarzeƒ sprzed roku.
– Wtedy na statku pokaza∏eÊ mi wszystko, nawet swojà kajut´. U goÊci∏eÊ cukierkami, zaproponowa∏eÊ
szampana, szarmancko zaprowadzi∏eÊ do trapu, jednak po zejÊciu na brzeg nie posz∏am do lasu. Sta∏am na
brzegu, przy krzakach, i widzia∏am przez oÊwietlone okna baru, jak bawi si´ i taƒczy miejscowa m∏odzie˝. Pokaza∏eÊ mi wszystko, ale do baru mnie nie zaprowadzi∏eÊ. DomyÊli∏am si´, dlaczego – bo moja odzie˝ by∏a
niestosowna, okr´ci∏am si´ chustkà, ˝akiet mia∏am niemodny, spódnica by∏a za d∏uga. Ale chustk´ mog∏am
zdjàç, ˝akiet mia∏am czyÊciutki, zgrabny, a spódnic´ to r´koma dok∏adnie rozprostowa∏am, kiedy sz∏am na
statek.
RzeczywiÊcie, nie zaprowadzi∏em tego wieczoru Anastazji do baru z powodu troch´ dziwacznego ubioru,
pod którym dziewczyna ukrywa∏a swojà oÊlepiajàco anielskà urod´, wyró˝niajàcàjà z t∏umu.
– Anastazjo – powiedzia∏em do niej – do czego by∏ ci potrzebny ten bar, czy taƒczy∏abyÊ tam w swoich kaloszach? Skàd ty mo˝esz znaç taƒce nowoczesnej m∏odzie˝y?
– Wtenczas nie mia∏am kaloszy. Kiedy grzyby zamienia∏am na pieniàdze, ˝eby kupiç bilet, to od tej kobiety
po˝yczy∏am te˝ buty, naprawd´ zu˝yte i za ciasne dla mnie, ale troch´ je wyczyÊci∏am, a taƒczyç... wystarczy
raz zerknàç i ju˝. Mog´ Êwietnie taƒczyç.
– Obrazi∏aÊ si´ wtedy na mnie?
– Nie, nie obrazi∏am si´. Ale gdybyÊ wtedy poszed∏ ze mnà do baru, nie wiem, czy to by∏o dobrze, czy êle,
wydarzenia mog∏yby si´ inaczej potoczyç. CoÊ takiego, przypuszczam, nie wydarzy∏oby si´. Jednak nie ˝a∏uj´
niczego; co si´ sta∏o, to si´ nie odstanie.
– To co si´ w koƒcu zdarzy∏o? Co strasznego zasz∏o?
– Odprowadziwszy mnie, nie wróci∏eÊ od razu do swojej kajuty. Wpierw poszed∏eÊ do kapitana statku i razem z nim skierowaliÊcie si´ do baru. Dla was to by∏a zwyk∏a czynnoÊç. Kiedy weszliÊcie, od razu zrobiliÊcie
wra˝enie na goÊciach. Kapitan by∏ w swoim mundurze, wyglàda∏ reprezentacyjnie, a ty – ca∏kowicie elegancki
i pozornie imponujàcy, znany wielu ludziom na ca∏ym wybrze˝u, znakomity Megre. W∏aÊciciel niezwyk∏ej
rzecznej karawany, znanej ludziom tych terenów. ZdawaliÊcie sobie spraw´, ˝e robicie wra˝enie pod publik´.
DosiedliÊcie si´ do stolika z trzema m∏odymi dziewczynami z wioski, mia∏y zaledwie osiemnaÊcie lat, tylko co
skoƒczy∏y szko∏´. Podano wam od razu szampana, cukierki i wymieniono kieliszki na lepsze i ∏adniejsze od
podanych wczeÊniej.
Chwyci∏eÊ jednà z panienek za r´k´, sk∏oni∏eÊ si´ do niej i zaczà∏eÊ mówiç jej coÊ na ucho. Ja zrozumia∏am... to si´ nazywa komplementy. Potem taƒczy∏eÊ z nià kilka razy i nadal rozmawia∏eÊ. Oczy panienki b∏yszcza∏y, ona by∏a jakby w innym, bajkowym Êwiecie. Wyprowadzi∏eÊ jà na pok∏ad, tak jak i mi pokazywa∏eÊ jej
statek, zaprowadzi∏eÊ jà do swojej kajuty, ugoÊci∏eÊ tym samym, co mnie: szampanem, cukierkami, i zachowywa∏eÊ si´ przy niej troch´ inaczej ni˝ przy mnie. By∏eÊ weso∏y. Ze mnà powa˝ny i nawet smutny, a z nià weso∏y. Ja to dobrze widzia∏am przez oÊwietlone okno twojej kajuty i mo˝liwe, ˝e wtenczas troszeczk´ chcia∏am
byç na miejscu tej dziewczyny.
– Czy by∏aÊ zazdrosna, Anastazjo?
– Nie wiem, tego uczucia dotychczas nie zna∏am...
Przypomnia∏em sobie tamten wieczór i m∏ode, wiejskie dziewczyny, starajàce si´ wtedy wyglàdaç doroÊlej
i nowoczeÊniej. Rankiem z kapitanem statku jeszcze raz ÊmialiÊmy si´ z nocnego wybryku. Wtedy, w kajucie,
wiedzia∏em, i˝ dziewczyna by∏a w takim nastroju, ˝e by∏a gotowa iÊç na ca∏oÊç. Ale nie mia∏em zamiaru zakoƒczyç tego wieczoru w sypialni, z obcà dziewczynà. Powiedzia∏em o tym Anastazji, na co ona odpowiedzia∏a:
– Ale bez wzgl´du na to zaw∏adnà∏eÊ jej sercem. WyszliÊcie na pok∏ad, pada∏ drobny deszczyk i narzuci∏eÊ
na jej ramiona swojà marynark´, potem znowu zaprowadzi∏eÊ jà do baru.
– To znaczy, ˝e ca∏y czas sta∏aÊ w krzakach, na deszczu?
– To nic takiego. Deszczyk by∏ przyjemny i ∏agodny. Tylko w patrzeniu przeszkadza∏, nie chcia∏am, ˝eby
zmoczy∏ spódnic´ i chustk´, bo nale˝a∏y do mamy. Ale uda∏o mi si´, na brzegu znalaz∏am foliowà torebk´,
wi´c Êciàgn´∏am te rzeczy, w∏o˝y∏am do woreczka i schowa∏am pod ˝akietem.
– Anastazjo, je˝eli nie posz∏aÊ do domu, a zacz´∏o padaç, mog∏aÊ wróciç na statek.
– Nie mog∏am. Odprowadzi∏eÊ mnie i mia∏eÊ inne sprawy. Zabawa dobiega∏a kresu. Kiedy przyszed∏ czas
jej zakoƒczenia i statek trzeba by∏o wyprowadziç w rejs, wy, na proÊb´ dziewczyn, a przede wszystkim na
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proÊb´ tej panienki, która by∏a z tobà, zatrzymaliÊcie go. Wszystko by∏o wtedy w waszej mocy, w∏àcznie z ich
serduszkami, a wy upajaliÊcie si´ tà w∏adzà. Miejscowa m∏odzie˝ by∏a wdzi´czna dziewczynom, one te˝ czu∏y
si´ obdarzone waszymi wzgl´dami, ca∏kowicie zapomnia∏y o m∏odych ludziach, którzy byli w tym samym barze i z którymi kolegowa∏y si´ jeszcze w szkole. Ty i kapitan zaprowadziliÊcie je do trapu. Poszed∏eÊ do swojej
kajuty. Kapitan wszed∏ na mostek i statek zagwizda∏, powoli, bardzo powoli zaczà∏ odbijaç od brzegu. Dziewczyna, z która taƒczy∏eÊ, sta∏a na brzegu wÊród przyjació∏ek i miejscowej m∏odzie˝y ˝egnajàcej statek. Jej serduszko bi∏o tak mocno, jakby chcia∏o wyrwaç si´ z piersi i odlecieç. MyÊli i uczucia zmiesza∏y si´. Za jej plecami czernia∏y zarysy wiejskich domków ze zgaszonymi Êwiat∏ami, przed nià od brzegu na zawsze odp∏ywa∏ bia∏y statek migoczàcy mnóstwem Êwiate∏, szczodrze rozlewajàcy nad rzekà i nocnym brzegiem muzyk´, a na
nim ty. Powiedzia∏eÊ jej tyle pi´knych, nie s∏yszanych przez nià wczeÊniej s∏ów – czarujàcych i przywo∏ujàcych. I to wszystko powoli i na zawsze oddala∏o si´ od niej. Wtedy zdecydowa∏a si´ na oczach wszystkich...
Dziewczyna zacisn´∏a swoje paluszki w piàstki i z rozpaczà wykrzykn´∏a: “Ja ciebie kocham, W∏adimirze”, potem jeszcze i jeszcze raz. Czy s∏ysza∏eÊ te krzyki?
– Tak – odpowiedzia∏em.
– Nie sposób by∏o ich nie s∏yszeç i ludzie z twojej za∏ogi te˝ je s∏yszeli. Niektórzy z nich wyszli na pok∏ad
i Êmiali si´ z panienki, ale ja nie chcia∏am, ˝eby si´ z niej Êmiali, dlatego oni jakby uÊwiadomili sobie coÊ
i przestali si´ Êmiaç. Ty nie wyszed∏eÊ na pok∏ad i statek si´ powoli oddala∏. Ona myÊla∏a, ˝e jej nie s∏yszysz,
i uparcie krzycza∏a: “Ja ciebie kocham, W∏adimirze”. Potem zacz´∏y pomagaç jej kole˝anki i krzycza∏y razem.
By∏am bardzo ciekawa, chcia∏am si´ dowiedzieç, co to za uczucie: mi∏oÊç, z powodu której cz∏owiek traci kontrol´ nad sobà, czyli mo˝liwe, ˝e chcia∏am pomóc tej dziewczynie i krzykn´∏am razem z nimi: “Ja kocham ciebie, W∏adimirze”. W tym momencie na chwil´ zapomnia∏am, ˝e nie mog´ wymawiaç wyrazów nieodpowiedzialnie, za nimi kryjà si´ obowiàzkowo uczucia, ÊwiadomoÊç i prawdziwoÊç przyrodniczej informacji. Dzisiaj
ju˝ wiem, jak mocne jest to uczucie, ono nawet nie bardzo podlega rozumowi. Ta wiejska dziewczyna zacz´∏a
si´ staczaç i piç alkohol, z wielkim trudem jej pomog∏am. Teraz wysz∏a za mà˝ i jest pogrà˝ona w codziennych
problemach. A ja do swojej mi∏oÊci niechcàcy musia∏am dodaç jej mi∏oÊç.
Historia z dziewczynà troch´ mnie wzburzy∏a, opowieÊç Anastazji dok∏adnie i szczegó∏owo wskrzesi∏a
w pami´ci tamten wieczór, wszystko rzeczywiÊcie odbywa∏o si´ tak, jak ona opowiada∏a. To by∏o realne. Osobliwe wyt∏umaczenie przez Anastazj´ mi∏oÊci nie zrobi∏o jednak na mnie ˝adnego wra˝enia. Nawet kiedy pozna∏em jej sposób ˝ycia, zapozna∏em si´ z jej Êwiatopoglàdem, nadal wydawa∏a mi si´ czymÊ mistycznym,
pomimo ˝e siedzia∏a obok mnie i mo˝na by∏o jej po prostu dotknàç. ÂwiadomoÊç, przyzwyczajona do korzystania z innych kryteriów ocen, nie odbiera∏a jej jako istniejàcej rzeczywistoÊci. Je˝eli na poczàtku naszego
spotkania pragnà∏em zbli˝yç si´ do niej fizycznie, to teraz ju˝ nie wywo∏ywa∏a we mnie poprzednich emocji.
Zapyta∏em:
– Uwa˝asz wi´c, ˝e nowe uczucie pojawi∏o si´ w tobie przypadkowo?
– Ono by∏o konieczne, chcia∏am je poznaç – odpowiedzia∏a Anastazja. – Ono jest nawet przyjemne, ale
pragn´∏am, ˝ebyÊ mnie kocha∏ tak samo. Rozumia∏am, ˝e kiedy poznasz mój Êwiat troch´ lepiej, nie b´dziesz
w stanie odbieraç mnie jak zwyk∏ego cz∏owieka, byç mo˝e nawet czasami b´dziesz si´ mnie ba∏... Owszem,
tak si´ zdarzy∏o. Sama jestem temu winna. Pope∏ni∏am za du˝o b∏´dów. Ciàgle nie wiem, dlaczego si´ denerwowa∏am, spieszy∏am, nie nadà˝a∏am z t∏umaczeniem. G∏upie to wszystko, prawda? Trzeba to wszystko naprawiç – przy tych s∏owach smutno uÊmiechn´∏a si´, dotkn´∏a r´kà swojej piersi, a ja od razu przypomnia∏em
sobie zdarzenie jednego poranka w czasie mojego pobytu u Anastazji.

ROBACZKI
Tego ranka zdecydowa∏em si´ razem z nià wykonaç wszystkie poranne procedury. Na poczàtku wszystko
sz∏o g∏adko: sta∏em pod drzewem i dotyka∏em ró˝nych porostów. Opowiada∏a mi o roÊlinach. Nast´pnie po∏o˝y∏em si´ obok niej na trawie. ByliÊmy zupe∏nie nadzy, ale nawet nie by∏o mi zimno, byç mo˝e dlatego, ˝e biega∏em z nià po lesie. Mia∏em wspania∏y nastrój. Odczuwa∏em jakàÊ lekkoÊç, nie tylko fizycznà, ona by∏a jakby
wewnàtrz mnie. Wszystko zacz´∏o si´ od tego, ˝e poczu∏em na biodrze podszczypywanie, podnios∏em g∏ow´
i zobaczy∏em na biodrze i nodze jakieÊ owady, mrówki i jeszcze, moim zdaniem, jakiegoÊ robaczka. Zamachnà∏em si´, ˝eby klepnàç, ale nie zdà˝y∏em, Anastazja chwyci∏a mojà r´k´ i trzyma∏a:
– Nie niszcz ich – powiedzia∏a.
Potem kl´kn´∏a nade mnà i drugà r´kà ukrzy˝owa∏a mnie na ziemi. Le˝a∏em jak gdyby rozpi´ty. Spróbowa∏em wyzwoliç r´ce, ale mia∏em pecha, zrozumia∏em, ˝e to niemo˝liwe. Wtedy zerwa∏em si´, wk∏adajàc w to
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du˝o si∏y, ale ona mnie przytrzymywa∏a, nie czyniàc przy tym wielkiego wysi∏ku i jeszcze si´ uÊmiechajàc. Na
ciele czu∏em coraz wi´cej pe∏zajàcych, ∏askoczàcych, podgryzajàcych i szczypiàcych...? Wywnioskowa∏em,
˝e one zaczynajà mnie jeÊç. By∏em w jej r´kach dos∏ownie i w przenoÊni, oceni∏em sytuacj´: nikt nie wie,
gdzie jestem, nikt tutaj si´ nie przywlecze, a jeÊli nawet, to b´dzie oglàda∏ moje ob˝arte kosteczki, o ile w ogóle je zauwa˝y. Wiele myÊli w mgnieniu oka przelecia∏o przez mojà g∏ow´ i na podstawie tego wszystkiego na
pewno instynkt samoobrony podpowiedzia∏ jedyne w takiej sytuacji mo˝liwe rozwiàzanie. Z ca∏à si∏à i rozpaczà wczepi∏em si´ z´bami w obna˝onà pierÊ Anastazji i jeszcze dodatkowo potrzàsnà∏em g∏owà z jednej strony w drugà. PuÊci∏em z´by, dopiero gdy ona j´kn´∏a. Anastazja uwolni∏a mnie, skoczy∏a, jednà r´kà trzyma∏a
si´ za pierÊ, drugà macha∏a do góry, starajàc si´ uÊmiechaç. Ja tak˝e skoczy∏em i krzyknà∏em do niej, konwulsyjnie strzepujàc z siebie pe∏zajàce stworzenie:
– Gadom mnie chcia∏aÊ oddaç na po˝arcie, wiedêmo leÊna, nie dam si´ tak ∏atwo!
Kontynuujàc wymachiwanie i na si∏´ uÊmiechajàc si´ do nasro˝onej wokó∏ przyrody, Anastazja popatrzy∏a
na mnie i powoli, a nie jak zwykle biegiem, posz∏a ze schylonà g∏owà do swojego jeziora. Posta∏em przez
chwil´, rozmyÊlajàc nad tym, co mam robiç dalej: wracaç do rzeki, ale jak znaleêç drog´? PójÊç za nià, ale
w jakim celu? Bez wzgl´du na to poszed∏em w kierunku jeziora. Anastazja siedzia∏a nad brzegiem, rozciera∏a
w d∏oniach jakàÊ traw´ i wciera∏a jej sok w miejsce na piersi, gdzie by∏ widoczny ogromny siniak od mojego
ugryzienia. Po jakimÊ czasie, stojàc obok niej, milczàco przebierajàc z nogi na nog´, zapyta∏em:
– Boli ci´?
Nie odwracajàc g∏owy, odpowiedzia∏a:
– Bardziej z powodu urazy.
– Milczàc, nadal wciera∏a sok z trawy.
– Dlaczego wymyÊli∏aÊ sobie ze mnà takie ˝arty?
– Chcia∏am jak najlepiej. Pory twojej skóry sà zapchane, w ogóle nie oddychajà. Robaczki by je wyczyÊci∏y,
nie jest to wcale takie bolesne, nawet przyjemne.
– A ˝mija, przecie˝ ona mnie dotyka∏a, chcia∏a ugryêç?!
– Nic z∏ego ci nie robi∏a, chcia∏a wypuÊciç jad tylko na wierzch, a ja ten jad roztar∏abym w tym samym momencie. Skór´ i mi´Ênie na pi´tach masz martwe.
– To z powodu wypadku – podkreÊli∏em.
Przez jakiÊ czas milczeliÊmy. Potem, nie wiedzàc, od czego zaczàç, zapyta∏em:
– Dlaczego tobie, tak jak kiedyÊ, kiedy straci∏em przytomnoÊç, nie pomóg∏ ten ktoÊ niewidoczny?
– Nie pomóg∏ mi, poniewa˝ si´ uÊmiecha∏am. Kiedy zaczà∏eÊ gryêç, równie˝ stara∏am si´ uÊmiechaç.
Zawstydzi∏em si´, poczu∏em si´ nieporadny. Chwyci∏em le˝àcy obok p´czek trawy, z ca∏à mocà roztar∏em
go w d∏oniach, potem ukl´knà∏em przed nià i zaczà∏em pocieraç wilgotnymi d∏oƒmi jej siniak.

MARZENIA TWORZÑCE PRZYSZ¸OÂå
Teraz, kiedy dowiedzia∏em si´ o uczuciach Anastazji, o jej pragnieniach, uÊwiadomi∏em sobie, ˝e jest prawdziwà, zwyk∏à kobietà, zrozumia∏em, jaki ból zada∏em jej duszy tego poranka. Jeszcze raz jà przeprosi∏em.
Anastazja odpowiedzia∏a, ˝e nie jest z∏a, ale teraz, po tym, co stworzy∏a w marzeniach, martwi si´ o mnie.
– Có˝ takiego strasznego mog∏aÊ stworzyç? – zapyta∏em i po raz kolejny otrzyma∏em odpowiedê, której nie
powinienem referowaç powa˝nie, jako cz∏owiek chcàcy wyglàdaç tak samo normalnie jak wszyscy ˝yjàcy na
naszym Êwiecie ludzie.
– Kiedy statek odp∏ynà∏ – kontynuowa∏a Anastazja – i miejscowa m∏odzie˝ skierowa∏a si´ do wioski, przez
jakiÊ czas sta∏am na brzegu sama i by∏o mi dobrze. Potem pobieg∏am do swojego lasu, dzieƒ sp´dzi∏am jak
zwykle, a wieczorem, kiedy pojawi∏y si´ gwiazdy, po∏o˝y∏am si´ na trawie i zacz´∏am marzyç, i wtedy w∏aÊnie
zbudowa∏am ów plan.
– Jaki znów “plan”?
– Rozumiesz – to, co ja wiem, wiedzà cz´Êciowo ró˝ni ludzie tego Êwiata, w którym ˝yjesz. A oni wszyscy
razem wiedzà prawie o wszystkim, tylko nie do koƒca rozumiejà mechanizmy. Z tego powodu rozmarzy∏am
si´, ˝e przyjedziesz do du˝ego miasta, opowiesz o mnie i o tym, co ci wyt∏umaczy∏am, ró˝nym ludziom. Zrobisz to takimi sposobami, jakimi zazwyczaj podajecie ludziom ró˝ne wiadomoÊci, i napiszesz ksià˝k´. T´
ksià˝k´ przeczyta du˝o, du˝o ludzi i przed nimi otworzy si´ prawda. B´dà mniej chorowaç, zmienià swoje podejÊcie do dzieci, wypracujà dla nich nowy sposób kszta∏cenia. B´dà bardziej kochaç, a ziemia b´dzie oddawaç wi´cej promieni jasnej energii. Malarze namalujà moje portrety i to b´dzie najlepsze ze wszystkiego, co
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kiedykolwiek stworzyli. Postaram si´ ich uduchowiç. Stworzà to, co wy okreÊlacie kinem, i to b´dzie najwspanialszy film. B´dziesz patrzy∏ na to wszystko i wspomina∏ mnie. Przyjdà do ciebie ludzie nauki, którzy zrozumiejà i ocenià to, o czym ci opowiada∏am, oni ci wiele wyt∏umaczà. Uwierzysz im bardziej ni˝ mnie i zrozumiesz, ˝e nie jestem ˝adnà wiedêmà, ale cz∏owiekiem posiadajàcym wi´kszà wiedz´ ni˝ inni. To, co napiszesz, wywo∏a u ludzi wielkie zainteresowanie i staniesz si´ bogaty. B´dziesz mia∏ pieniàdze w bankach dziewi´tnastu krajów i pojedziesz na pielgrzymki do Êwi´tych miejsc, ˝eby si´ oczyÊciç od wszystkiego ciemnego,
co w sobie masz. B´dziesz wspomina∏ mnie i pokochasz, zechcesz znowu zobaczyç mnie i swojego syna.
Moje marzenia by∏y bardzo czytelne i mo˝liwe, ˝e troch´ b∏agalne. Dlatego na pewno wszystko si´ zdarzy∏o.
ONE przyj´∏y marzenia jako plan dzia∏ania i zdecydowa∏y si´ przeprowadziç ludzi przez kawa∏ek czasu ciemnych si∏. To jest dopuszczalne pod warunkiem, ˝e plan w detalach rodzi si´ na ziemi, w duszy i pomys∏ach ziemianina. ONE na pewno odebra∏y ten plan jako genialny, a byç mo˝e same coÊ do niego doda∏y, dlatego
ciemne si∏y bardzo zaktywizowa∏y swojà dzia∏alnoÊç. CzegoÊ takiego jeszcze nigdy nie by∏o. UÊwiadomi∏a mi
to reakcja Dzwoniàcego Cedru. Jego promyczek sta∏ si´ o wiele grubszy. Dzwoni∏ teraz mocniej, bo spieszy∏
si´, by oddaç swoje Êwiat∏o, swojà energi´.
S∏ucha∏em Anastazji i coraz bardziej utwierdza∏em si´ w przekonaniu, ˝e ona jest szalona. Mo˝e uciek∏a
dawno, dawno temu z jakiegoÊ szpitala i ˝yje tu w lesie, a ja jeszcze si´ z nià przespa∏em. Teraz mo˝e dziecko si´ urodzi. Ale historia... Bez wzgl´du na to, widzàc, z jakà powagà i wzburzeniem mówi, postara∏em si´ jà
uspokoiç:
– Nie zamartwiaj si´, Anastazjo. Twój plan, wiadomo, nie mo˝e byç zrealizowany i dlatego walka mi´dzy
ciemnymi i jasnymi si∏ami jest zb´dna. Przecie˝ dok∏adnie wszystkiego nie wiesz o naszym ˝yciu w spo∏eczeƒstwie, jego przepisach i uwarunkowaniach. Problem w tym, ˝e ksià˝ek u nas sprzedaje si´ ca∏e mnóstwo,
ale nawet twórczoÊç znakomitych pisarzy w tej chwili niech´tnie kupujà. Nie jestem pisarzem, w ogóle, a wi´c
wynika z tego, ˝e nie jestem utalentowany, zdolny i wykszta∏cony, ˝eby coÊ napisaç.
– Tak, wczeÊniej takich zdolnoÊci nie posiada∏eÊ, ale teraz masz oÊwiadczy∏a w odpowiedzi.
– Dobrze – kontynuowa∏em, uspokajajàc jà. – Nawet je˝eli podejm´ takie kroki, nikt nie b´dzie tego drukowa∏, nie uwierzà w twoje istnienie.
– Ale ja istniej´! Istniej´ dla tych, dla których istniej´. Oni uwierzà i pomogà ci, tak jak ja póêniej pomog´
im. Nie od razu by∏ dla mnie zrozumia∏y sens jej wypowiedzi, dlatego znowu poczyni∏em starania, ˝eby jej
uÊwiadomiç.
– Nie b´d´ nawet próbowa∏ podchodziç ku pisania. Nie ma w tym ˝adnego sensu, zrozum to w koƒcu!
– B´dziesz. ONE ju˝ zbudowa∏y ca∏y system warunków i okolicznoÊci, które zmuszà ci´ do wykonania tego
zadania.
– Czy ja, twoim zdaniem, jestem Êrubkà w czyichÊ r´kach?
– Od ciebie te˝ du˝o zale˝y. Ale ciemne si∏y b´dà si´ stara∏y przeszkadzaç ci wszystkimi dost´pnymi dla
nich sposobami, nawet popychajàc ci´ do samobójstwa, stwarzajàc iluzje bez odwrotu.
– Dosyç, Anastazjo, ju˝ wystarczy, sprzykrzy∏o mi si´ s∏uchaç twoich fantazji!
– Uwa˝asz, ˝e to jest fantazja?
– Tak, tak! Fantazja... – urwa∏em. MyÊl jakby trysn´∏a, zjednoczy∏a w mojej g∏owie czas, to, co prze˝y∏em,
i... zrozumia∏em. Wszystko, co opowiada∏a Anastazja o swoich marzeniach, o synu – wymyÊli∏a w zesz∏ym roku, kiedy jej nie zna∏em tak blisko jak teraz i zanim si´ z nià przespa∏em. Teraz po roku to wszystko si´ wydarzy∏o.
– Czy to znaczy, ˝e wszystko ju˝ si´ spe∏nia? – zapyta∏em.
– OczywiÊcie. Gdyby nie ONE i troch´ moja pomoc, to twoja druga ekspedycja by∏aby nierealna. Przecie˝
ledwo, ledwo wiàza∏eÊ koniec z koƒcem po pierwszej i do statku nie mia∏eÊ ˝adnych praw.
– To znaczy, ˝e ty wp∏yn´∏aÊ na w∏adze portowe, na firmy, które mi pomog∏y?
– Tak. – Przecie˝ ogo∏oci∏aÊ mnie i przynios∏aÊ im straty i szkody. Jakie masz prawo wtràcaç si´ do tego?
A jeszcze w dodatku opuÊci∏em statek i siedz´ tu z tobà. Mo˝e tam wszystko rozkradli? Ty na pewno posiadasz dar hipnotyzowania. Nie, jeszcze coÊ gorszego – jesteÊ wiedêmà i koniec.
– Nigdy nic z∏ego nikomu nie robi´ i nie mog´ zrobiç. Jestem cz∏owiekiem! JeÊli dla ciebie takie wa˝ne sà
dobra ziemskie i pieniàdze to poczekaj troch´ i wszystko do ciebie powróci. Czuj´ si´ wobec ciebie winna,
gdy˝ marzy∏am w taki sposób, który sprawi∏, ˝e b´dzie ci przez jakiÊ czas ci´˝ko, ale niczego innego nie uda∏o si´ wtedy wymyÊliç. Przecie˝ ty nawet logiki nie chcesz przyjmowaç, ciebie trzeba zmuszaç ˝yciowymi okolicznoÊciami twojego Êwiata.
– No i prosz´ – nie wytrzyma∏em. – I z tego wynika, ˝e nale˝y “zmuszaç”. Robisz to w∏aÊnie ty i jeszcze
chcesz udawaç zwyk∏ego cz∏owieka!
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– Ja – Cz∏owiek, Kobieta! – Anastazja obruszy∏a si´, to by∏o widaç po tym, jak krzykn´∏a: – Ja przecie˝ pragn´∏am i chc´ tylko dobrego, jasnego dla ciebie. Chc´, ˝ebyÊ si´ oczyÊci∏. W zwiàzku z tym wymyÊli∏am wtedy pielgrzymk´ do Êwi´tych miejsc i ksià˝k´. ONE to przyj´∏y, ale z nimi zawsze walczà ciemne si∏y, które
w najwa˝niejszym nigdy nie zwyci´˝ajà.
– A ty, Anastazjo, ze swoim intelektem, wiedzà, informacjà i energià, b´dziesz sta∏a z boku jako obserwator?
– Przy takim poziomie przeciwstawienia dwóch w∏adczych, naczelnych si∏ efekt moich wysi∏ków b´dzie
bezgranicznie znikomy, potrzebna b´dzie pomoc wielu ludzi z waszego Êwiata. B´d´ szukaç i znajd´ ich, jak
wtedy, kiedy le˝a∏eÊ w szpitalu. Ale i ty sam chocia˝ troszk´ bàdê màdrzejszy. Zwyci´˝ w sobie ca∏e z∏o.
– I co ja mam w sobie takiego obrzydliwego, co z∏ego robi∏em w szpitalu? Jak mog∏aÊ mnie leczyç, je˝eli
ciebie ze mnà nie by∏o?
– Wtedy po prostu nie odczuwa∏eÊ mojej obecnoÊci, ale by∏am obok. W czasie gdy by∏am na statku, przynios∏am ze sobà ga∏àzk´ dzwoniàcego cedru, t´, którà jeszcze mama z∏ama∏a przed tym, jak zgin´∏a. Zostawi∏am jà w twojej kajucie, bo ju˝ wtedy chorowa∏eÊ. Wyczu∏am to. Pami´tasz t´ ga∏àzk´?
– Tak – odpowiedzia∏em.
Ga∏àzka naprawd´ d∏ugo wisia∏a w mojej kajucie. Widzieli jà cz∏onkowie za∏ogi, przywioz∏em jà do Nowosybirska. Nie przypuszcza∏em, ˝e by∏a coÊ warta.
– Po prostu jà wyrzuci∏eÊ.
– Przecie˝ nie wiedzia∏em...
– Tak, nie wiedzia∏eÊ... wyrzuci∏eÊ... i ga∏àzka mamy nie zdà˝y∏a zwyci´˝yç choroby. Potem le˝a∏eÊ w szpitalu. Kiedy wrócisz, uwa˝nie przeczytaj histori´ swojej choroby. Zobaczysz, ˝e mimo stosowania tylko samych
silnych lekarstw, nie poczu∏eÊ si´ lepiej. Zdecydowali wprowadziç do terapii olej z cedrowego orzecha i lekarz,
precyzyjnie stosujàcy konwencjonalne metody leczenia, nie mia∏ prawa tego zrobiç, ale on zdecydowa∏ si´ na
to, czego nie ma w ˝adnym medycznym wademekum i w ogóle nigdy si´ tego nie robi∏o. Przypominasz to sobie?
– Tak.
– Leczy∏a ci´ kobieta, ordynator jednej z najlepszych klinik waszego miasta. Ten oddzia∏ nie by∏ przeznaczony do leczenia twojej choroby. Zostawi∏a ci´ na oddziale, chocia˝ pi´tro wy˝ej w tym˝e budynku znajdowa∏
si´ oddzia∏ zajmujàcy si´ leczeniem twojej choroby. Tak by∏o?
– Tak!
– Ona nak∏uwa∏a ci´ igie∏kami, w∏àcza∏a przy tym muzyk´ w na pó∏ mrocznym pokoju.
Anastazja opowiada∏a wszystko to, co zdarzy∏o si´ ze mnà w rzeczywistoÊci.
– Czy pami´tasz t´ kobiet´?
– Tak. To by∏a pani ordynator by∏ego szpitala dla nomenklatury.
Nagle Anastazja, patrzàc na mnie powa˝nie, powiedzia∏a kilka oderwanych fraz, które oszo∏omi∏y mnie do
takiego stopnia, ˝e po mojej skórze przebieg∏o mrowie.
– Jakà muzyk´ pan lubi? Dobrze?... Czy nie za g∏oÊno? – mówi∏a g∏osem i intonacjà pani ordynator, która
mnie leczy∏a.
– Anastazjo! – krzyknà∏em.
Ona mi przerwa∏a.
– S∏uchaj dalej, w imi´ Boga, i nie dziw si´. Spróbuj, spróbuj w koƒcu uÊwiadomiç sobie to, co do ciebie
mówi´, chocia˝ troch´ zmobilizuj swój umys∏. To wszystko jest przecie˝ ∏atwe dla cz∏owieka. Ta kobieta-lekarz
jest bardzo dobra, jest lekarzem z powo∏ania. Z ∏atwoÊcià z nià wspó∏pracowa∏am. Jest ˝yczliwa i otwarta. To
ja nie chcia∏am, ˝eby przeniesiono ci´ na inny oddzia∏. Ten inny odpowiada∏ leczeniu twojej choroby, a jej oddzia∏ – nie. Jednak prosi∏a swoich szefów: “Zostawcie, wylecz´ go”. Wiedzia∏a intuicyjnie, ˝e to si´ jej uda. By∏a przekonana, ˝e twoje choroby sà rezultatem “czegoÊ innego”, z tym “innym” walczy∏a: ona – lekarz. A j ak ty
si´ zachowywa∏eÊ? Pali∏eÊ, pi∏eÊ, ile chcia∏eÊ, jad∏eÊ pikantnie i s∏ono, i to z takim wielkim wrzodem. Nie odmawia∏eÊ sobie niczego, ˝adnych przyjemnoÊci. GdzieÊ w szarych komórkach twojego mózgu zagnieêdzi∏o
si´ przekonanie, choç sam tego nawet nie podejrzewa∏eÊ, ˝e z tobà nic z∏ego si´ nie stanie i nic ci nie grozi.
Nie zrobi∏am niczego dobrego, a raczej odwrotnie. CiemnoÊci w twojej ÊwiadomoÊci nie zmniejszy∏y si´, nie
przyby∏o ci rozumu i woli. Kiedy ju˝ by∏eÊ zdrowy, to zamiast podzi´kowaç kobiecie, która uratowa∏a ci ˝ycie,
wys∏a∏eÊ do niej w Dniu Kobiet swojà pracownic´, sam nawet nie zadzwoni∏eÊ. JesteÊ takim d˝entelmenem od
siedmiu boleÊci! Oczekiwa∏a tego z t´sknotà, ona pokocha∏a ci´ jak...
– Ona czy ty, Anastazjo?
– My, je˝eli to dla ciebie b´dzie zrozumia∏e.
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Podnios∏em si´ i, nie wiedzàc dlaczego, odszed∏em par´ kroków od siedzàcej na zwalonym drzewie Anastazji. Zmieszanie uczuç i myÊli wywo∏ywa∏o jeszcze wi´kszà nieokreÊlonoÊç uczuç do niej:
– No tak, znowu nie rozumiesz, jak to robi∏am. Boisz si´, a domyÊliç si´ jest ∏atwo – z pomocà wyobraêni
i precyzyjnej analizy mo˝liwych sytuacji. A ty znowu o mnie pomyÊla∏eÊ... – zamilk∏a i pochyli∏a g∏ow´ nad kolanami.
Ja te˝ sta∏em, milczàc. MyÊla∏em: “Dlaczego wcià˝ mówi o ró˝nych niezwyk∏oÊciach? Mówi i sama si´ denerwuje, ˝e nie sà zrozumia∏e. Chyba nie pojmuje, ˝e ˝aden zwyk∏y cz∏owiek nie odbierze ich, a wi´c i jej, jako normalne”. Potem podszed∏em do niej, podnios∏em spadajàce na policzki kosmyki jej w∏osów. Z wielkich
szaroniebieskich oczu Anastazji sp∏ywa∏y ∏ezki. UÊmiechn´∏a si´ i powiedzia∏a nie pasujàce do niej zdanie:
– Baba jest zawsze babà, prawda? Dzisiaj jesteÊ przera˝ony samym faktem mojego istnienia i, mówiàc waszym j´zykiem, nie wierzysz w∏asnym oczom. Nie wierzàc do koƒca, nie mo˝esz sobie uÊwiadomiç tego, co
do ciebie mówi´. Moje istnienie i zdolnoÊci odbierasz jako zadziwiajàce. W ogóle przesta∏eÊ patrzeç na mnie
jak na normalnego cz∏owieka, ale uwierz, jestem cz∏owiekiem i nie jestem ˝adnà wiedêmà. Dlaczego nie wydaje ci si´ zdumiewajàce i paradoksalne, ˝e ludzie uznali ziemi´ za kosmiczne cia∏o, które tak naprawd´ jest
wielkim tworem Wy˝szego Rozumu, a ka˝dy mechanizm jest najwi´kszym jego osiàgni´ciem? Rozszarpujà
ten mechanizm i wk∏adajà du˝o wysi∏ku, ˝eby go zepsuç. Wam si´ wydaje normalny i dobry zbudowany przez
ludzi statek kosmiczny lub samolot, ale wszystkie te mechanizmy sà wykonane z zepsutych i przetopionych
cz´Êci wielkiego mechanizmu. Wyobraê sobie istot´, która psuje lecàce samoloty, ˝eby zrobiç z ich cz´Êci
m∏otek lub skrobak, i jest z siebie dumna, ˝e uda∏o si´ jej zrobiç prymitywne narz´dzia, nie rozumiejàc, ˝e nie
wolno psuç lecàcego samolotu w nieskoƒczonoÊç. Dlaczego nie zrozumieliÊcie do tej pory, ˝e nie wolno tak
dr´czyç ziemi? OkreÊla si´ komputer jako najwi´ksze osiàgni´cie myÊli ludzkiej, ale ma∏o kto podejrzewa, ˝e
mo˝na go porównaç do protezy mózgu. Czy mo˝esz sobie wyobraziç, co si´ stanie z cz∏owiekiem, je˝eli majàc zdrowe nogi, b´dzie chodzi∏ o kulach? Mi´Ênie jego nóg oczywiÊcie zamrà.
Maszyna nigdy nie przewy˝szy ludzkiego mózgu, je˝eli ca∏y czas b´dziemy go çwiczyç...
Anastazja roztar∏a d∏onià Êciekajàcà ∏ezk´ i od nowa uporczywie relacjonowa∏a swoje niewiarygodne, w∏asne rozwiàzania. Wtedy nie mog∏em nawet przypuszczaç, ˝e wszystko, o czym mówi, poruszy mnóstwo ludzi,
wstrzàÊnie mózgami naukowców i nawet jako hipoteza nie b´dzie mia∏o analogii na ca∏ym Êwiecie. Z wypowiedzi Anastazji wynika∏o, ˝e S∏oƒce jest jak gdyby lustrem, które odbija niewidoczne go∏ym okiem promieniowanie wychodzàce z Ziemi. Jest to promieniowanie od ludzi, którzy w tym momencie znajdujà si´ w stanie mi∏oÊci, radoÊci i ró˝nych innych jasnych uczuç. Odbite od S∏oƒca promieniowanie wraca na Ziemi´ w postaci
s∏onecznego Êwiat∏a i daje ˝ycie wszystkiemu na Ziemi. Podawa∏a przy tym ca∏y ciàg dowodów, chocia˝ zrozumieç je nie jest ∏atwo.
– Gdyby Ziemia i inne planety wykorzystywa∏y jedynie dobrodziejstwa Êwiat∏a S∏oƒca, to powinno ono przygasaç, nierówno si´ paliç, dlatego te˝ jego Êwiat∏o nie by∏oby równomierne. Jednostronnego procesu we
wszechÊwiecie nie ma i byç nie mo˝e, wszystko jest wzajemnie powiàzane.
Operowa∏a równie˝ s∏owami z Biblii: “I ˝ycie by∏o Êwiat∏em ludzi” (Jan, prolog 4). Twierdzi∏a tak˝e, ˝e uczucia jednego cz∏owieka udzielajà si´ drugiemu, odbijajàc si´ od cia∏ kosmicznych. Demonstrowa∏a to na przyk∏adach.
– ˚aden cz∏owiek ˝yjàcy na ziemi nie mo˝e przeczyç, ˝e odczuwa, kiedy go ktoÊ kocha. Te odczucia sà
najbardziej intensywne, gdy obok ciebie znajduje si´ kochajàca osoba. Wy to nazywacie intuicjà. W rzeczywistoÊci od kochajàcego wychodzà niewidoczne dla oka fale Êwiat∏a, ale równie˝ kiedy cz∏owieka nie ma obok,
a jego mi∏oÊç jest silna, to tak samo jest odczuwalna. Z pomocà tego uczucia, rozumiejàc jego genez´, mo˝na
tworzyç cuda. To jest to, co okreÊlacie jako cudowny fenomen, mistyk´ lub niezwyk∏e zdolnoÊci. Powiedz, czy
b´dàc teraz ze mnà, poczu∏eÊ si´ lepiej? JakoÊ l˝ej, cieplej?
– Tak – odpowiedzia∏em. – A teraz patrz, co b´dzie si´ z tobà dzia∏o, kiedy jeszcze bardziej si´ na tobie
skoncentruj´.
Anastazja nieco opuÊci∏a êrenice, powoli zrobi∏a kilka kroków do ty∏u i stan´∏a. Po moim ciele rozla∏o si´
przyjemne ciep∏o. Ono wzmacnia∏o si´, ale nie pali∏o, od niego nie robi∏o si´ goràco. Anastazja powróci∏a i powoli zacz´∏a oddalaç si´, ukry∏a si´ za du˝ym pniem wielkiego drzewa. Odczucie przyjemnego ciep∏a nie
zmniejszy∏o si´, lecz do niego dosz∏o nowe. Mia∏em wra˝enie, jakby coÊ pomaga∏o sercu przepychaç w ˝y∏ach
krew i teraz z ka˝dym jego uderzeniem doznawa∏em, ˝e potoki krwi w jednym momencie, jak wichry, docierajà do ka˝dej ˝y∏ki cia∏a. Moje stopy mocno si´ spoci∏y.
– No widzisz? Teraz wszystko zrozumia∏eÊ? – zapyta∏a, wychodzàc zza drzewa, triumfujàco Anastazja,
pewna siebie, ˝e uda∏o jej si´ coÊ mi udowodniç. – Przecie˝ odczuwa∏eÊ wszystko tak samo, kiedy schowa∏am si´ za pniem drzewa. Twoje uczucia nawet si´ wzmocni∏y, kiedy mnie nie widzia∏eÊ. Opowiedz mi o nich.
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Opowiedzia∏em i zapyta∏em w stosownym momencie, co mo˝e udowodniç pieƒ drzewa.
– No jak˝e, fale informacji i Êwiat∏a sz∏y do ciebie bezpoÊrednio. Kiedy schowa∏am si´, pieƒ drzewa powinien by∏ mocno je skrzywiç, dlatego ˝e on ma swojà informacj´ i swoje promieniowanie, ale to si´ nie zdarzy∏o. Fale uczuç zacz´∏y docieraç do ciebie, odbijajàc si´ od kosmicznych cia∏ i tym samym wzmacniajàc. Potem
zrobi∏am to, co okreÊlacie mianem cudu – spoci∏y ci si´ nogi. Ukry∏eÊ to przede mnà.
– Nie wzià∏em tego pod uwag´. Jaki fenomen czy cud mo˝na dostrzec w spoceniu nóg?
– Poprzez nogi wyp´dzi∏am z twojego organizmu mnóstwo ró˝nych paskudztw i chorób. PowinieneÊ w tej
chwili czuç si´ znacznie lepiej. Nawet na pierwszy rzut oka widaç, ˝e przesta∏eÊ si´ garbiç.
– RzeczywiÊcie, fizycznie poczu∏em si´ lepiej. Mam rozumieç, ˝e je˝eli w taki sposób si´ skoncentrujesz,
pomarzysz, to po prostu otrzymasz, co zechcesz?
– Tak, mniej wi´cej.
– Czy zawsze otrzymujesz to, czego pragniesz, nawet kiedy marzysz nie tylko o uzdrowieniu?
– Zawsze, je˝eli marzenie nie jest abstrakcjà, i pod warunkiem, ˝e jest roz∏o˝one na ma∏e detale, do drobniutkich wydarzeƒ, i nie przeciwstawia si´ przepisom duchowego ˝ycia. Ale takie marzenie nie zawsze udaje
si´ zbudowaç. MyÊl powinna bardzo, bardzo szybko mknàç i cz´stotliwoÊç uczuç musi tej szybkoÊci odpowiadaç, wtedy marzenia materializujà si´ na pewno. To jest normalne. Zdarza si´ tak w ˝yciu wielu ludzi. Zapytaj
swoich znajomych. Byç mo˝e sà wÊród nich tacy, którzy wymarzyli coÊ sobie i marzenie spe∏ni∏o si´ ca∏kowicie lub cz´Êciowo.
– Uszczegó∏awiaç... myÊleç... ˝ebyÊ szybko, szybko p´dzi∏a... Powiedz, prosz´, czy kiedy marzy∏aÊ o poetach, malarzach i ksià˝ce, to te˝ uszczegó∏awia∏aÊ? Jak pr´dko p´dzi∏a wówczas twoja myÊl?
– Niezwykle pr´dko. ObmyÊli∏am wszystko dok∏adnie, w najmniejszych szczegó∏ach.
– Teraz liczysz, ˝e to si´ spe∏ni?
– Tak, spe∏ni si´.
– Czy jeszcze o czymÊ wtedy dodatkowo marzy∏aÊ? Czy opowiedzia∏aÊ wszystko o swoich marzeniach?
– Nie, nie wyjaÊni∏am ci wszystkiego na temat moich marzeƒ.
– No, to teraz powiedz wszystko.
– Ty... Czy chcesz mnie wys∏uchaç, W∏adimirze? Naprawd´?
– Tak. Twarz Anastazji rozjaÊni∏a si´, jakby pad∏a na nià w tej chwili iskra Êwiat∏a. Z natchnieniem i emocjonalnie wyg∏osi∏a swój niewiarygodny monolog.

PRZEZ ODCINEK CIEMNYCH SI¸
– Tej nocy, gdy wróci∏am ze statku, rozwa˝a∏am, jak przeskoczyç “ciemny wymiar” czasu. Moje plany
i ÊwiadomoÊç by∏y precyzyjne i realne. ONE – boskie si∏y przyj´∏y to.
W ksià˝ce, którà napiszesz, b´dà zawarte proste, nie narzucone kombinacje, formu∏y z liter, których dêwi´ki wywo∏ajà u wi´kszoÊci ludzi jasne i dobre uczucia. Te uczucia b´dà zdolne zwyci´˝yç fizyczne i duchowe
niedomagania, b´dà usposabiaç do rodzenia si´ nowej ÊwiadomoÊci, którà posiàdà ludzie przysz∏oÊci. Uwierz
mi, W∏adimirze, ˝e to nie jest mistyka, to dzia∏ania zgodne z regu∏ami wszechÊwiata.
Wszystko jest bardzo proste: b´dziesz pisa∏ t´ ksià˝k´, kierujàc si´ wy∏àcznie uczuciami i s∏uchajàc swojej
duszy. W inny sposób tego nie zrealizujesz, bo nie znasz techniki pisania, ale uczuciami mo˝na wyraziç
i osiàgnàç WSZYSTKO. Te uczucia, moje i twoje, ju˝ w tobie sà. Jeszcze sobie tego nie uÊwiadamiasz, ale
one zostanà zrozumiane przez wielu ludzi. Przetworzone w znaki i okreÊlone kombinacje – b´dà mocniejsze
od ognia Zaratustry. Nie ukrywaj niczego, co si´ wydarzy∏o, nawet wàtku osobistego. Uwolnij si´ od jakiegokolwiek wstydu i nie bój si´ wyglàdaç Êmiesznie, pokonaj swojà pych´.
Otworzy∏am si´ przed tobà ca∏kowicie: cia∏em i duszà. Przez ciebie chc´ si´ otworzyç dla wszystkich ludzi.
Teraz boskie si∏y pozwolà mi na to.
Wiem, jaki ogrom ciemnych si∏ runie na mnie, b´dà przeciwstawiaç si´ mojemu marzeniu. Ale nie boj´ si´
ich, jestem mocniejsza i zdà˝´ zobaczyç to, co zamierzy∏am: zdà˝´ urodziç syna i wychowaç. Naszego syna,
W∏adimirze! Moje marzenia popsujà mnóstwo mechanizmów ciemnych si∏, które przez tysiàclecia zgubnie
wp∏ywa∏y na ludzi, a wielu zmuszà z kolei do pracy dla dobra. Wiem, ˝e nie mo˝esz mi dzisiaj uwierzyç – przeszkodà sà nawyki zrodzone w twoim mózgu przez uk∏ady spo∏eczne tego Êwiata, w którym ˝yjesz. Mo˝liwoÊç
przeniesienia w czasie wydaje ci si´ niewiarygodna, bo wasze pojmowanie czasu i przestrzeni jest uwarunkowane umownoÊcià, a tymczasem nie sekunda i metr, lecz poziom zrozumienia i woli charakteryzujà te wielkoÊci. CzystoÊç pomys∏ów, uczuç i odczuç, tak charakterystycznych dla wi´kszoÊci, okreÊla punkt przebywania
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we WszechÊwiecie i w Czasie. Wierzycie w horoskopy, wierzycie w swojà ca∏kowità zale˝noÊç od rozmieszczenia planet. Wiar´ t´ spowodowa∏ wp∏yw mechanizmów ciemnych si∏. Ona, ta wiara, hamuje czas jasnej
równoleg∏oÊci, dajàc ciemnej mo˝liwoÊç przesuni´cia si´ i powi´kszenia. Ta wiara odwodzi was od zrozumienia prawdy, sensu waszego ziemskiego bytu. Przeanalizuj to wnikliwie. PomyÊl, cz∏owieka stworzy∏ Bóg na
obraz i podobieƒstwo swoje!
Cz∏owiekowi dana jest najwi´ksza wartoÊç – wolnoÊç wyboru pomi´dzy ciemnym i jasnym, z∏ym i dobrym.
Cz∏owiekowi dano dusz´. Wszystko, co jest widoczne, zosta∏o poddane cz∏owiekowi i on, cz∏owiek, jest wolny
nawet wobec Boga. Ma wybór, czy Go kochaç, czy nie kochaç. Nikt i nic nie mo˝e kierowaç cz∏owiekiem
wbrew jego woli. Bóg pragnie mi∏oÊci cz∏owieka w odpowiedzi na swojà mi∏oÊç, ale Bóg chce mi∏oÊci niezale˝nego cz∏owieka, doskona∏ego i podobnego do Niego. Bóg stworzy∏ wszystko, co jest widoczne, w tym równie˝
planety. S∏u˝à one do uporzàdkowania i harmonii wszystkiego, co ˝yje: roÊlin, Êwiata o˝ywionego, pomagajà
ludzkiemu cia∏u, ale absolutnie nie w∏adajà duszà i umys∏em cz∏owieka. To nie planety ukierunkowujà cz∏owieka, ale on sam, przez swojà podÊwiadomoÊç, porusza wszystkimi planetami.
Je˝eli jeden cz∏owiek zechce, ˝eby na niebie wybuchn´∏o drugie s∏oƒce – ono si´ nie pojawi. Wszystko jest
urzàdzone w taki sposób, aby nie zdarzy∏a si´ planetarna katastrofa. Ale je˝eli wszyscy ludzie, w jednym czasie, zechcà drugiego s∏oƒca – ono si´ pojawi.
Przy stawianiu horoskopu przede wszystkim nale˝y uwzgl´dniç podstawowe zasady: poziom czasowego
zrozumienia cz∏owieka, si∏´ jego ducha i woli, pragnienie duszy i pot´g´ jej udzia∏u w momencie dzisiejszego
istnienia. W ˝yciu sà ró˝ne dni, lepsze i gorsze, na które majà wp∏yw najcz´Êciej warunki zewn´trzne. Osoby
posiadajàce wielkà wol´ i rozum z ∏atwoÊcià pokonujà burze magnetyczne, zmienne ciÊnienie atmosferyczne.
Czy nie widzia∏eÊ nigdy szcz´Êliwego i weso∏ego cz∏owieka w pochmurnà pogod´, szarug´, albo odwrotnie:
smutnego, ze zwi´dni´tà duszà, w s∏oneczny, najbardziej pi´kny dzieƒ? MyÊlisz, ˝e fantazjuj´ jak szalona,
kiedy mówi´ o tym, ˝e wprowadzone przeze mnie w ksià˝ce kombinacje i formu∏y stworzone z liter b´dà
uzdrawiaç i oÊwiecaç ludzi? Nie wierzysz mi, poniewa˝ tego nie rozumiesz... A to naprawd´ jest ∏atwe. W tej
chwili na przyk∏ad rozmawiam z tobà twoim j´zykiem, twoimi zwrotami, nawet intonacj´ czasowo te˝ staram
si´ dopasowaç. B´dzie ci ∏atwo zapami´taç to, co opowiedzia∏am, poniewa˝ to jest twój j´zyk, nale˝àcy tylko
do ciebie, ale zrozumia∏y dla wi´kszoÊci ludzi. On nie zawiera niezrozumia∏ych dla ciebie s∏ów, rzadko wykorzystywanych zwrotów. Jest ∏atwy i dlatego zrozumia∏y dla wi´kszoÊci. Nieco go zmieniam, jakby przestawiam
wyrazy, ale tylko odrobin´. JesteÊ w tej chwili wzburzony i dlatego kiedy przypomnisz sobie ten stan, to przypomnisz sobie te˝ wszystko to, co ci mówi∏am. Zapiszesz to, co zosta∏o powiedziane. W taki sposób trafià do
ksià˝ki moje kombinacje liter zapisane twojà r´kà. One sà bardzo wa˝ne. Mogà tworzyç cuda, jak czyni to modlitwa. Przecie˝ wi´kszoÊç z was ju˝ wie, ˝e w∏aÊnie modlitwa jest okreÊlonà ∏àcznoÊcià i okreÊlonà kombinacjà liter. Te po∏àczenia i kombinacje zosta∏y uszeregowane przez Êwi´tych ludzi z pomocà Bo˝à.
Ciemne si∏y zawsze stara∏y si´ pozbawiç cz∏owieka mo˝liwoÊci korzystania z dobroci wynikajàcej z tych
kombinacji. W tym celu nawet zmienia∏y j´zyk, wprowadza∏y nowe wyrazy i likwidowa∏y stare, zniekszta∏cajàc
sens; kiedyÊ na przyk∏ad w waszym j´zyku by∏o czterdzieÊci siedem liter, dzisiaj zosta∏y trzydzieÊci trzy. Ciemne si∏y wprowadza∏y swoje, inne po∏àczenia i formu∏y rozbudzajàce najni˝sze i ciemne pobudki, starajàc si´
zaabsorbowaç cz∏owieka p∏ciowymi pod∏oÊciami i nami´tnoÊciami. Ale ja przenios∏am pierwotnà form´ ∏àcznoÊci, wykorzystujàc przy tym tylko dzisiejsze litery i symbole, i teraz one b´dà oddzia∏ywa∏y. Tak bardzo stara∏am si´ szukaç. Odnalaz∏am je, zebra∏am wszystko co najlepsze z ró˝nych czasów. Znalaz∏am tego du˝o.
Schowa∏am w tym, co napiszesz póêniej.
Jak widzisz, to jest po prostu przet∏umaczenie ∏àcznoÊci znaków g∏´bin wiecznoÊci i bezkresu kosmosu,
precyzyjnych w sensie znaczenia i celu.
Pisz wszystko, co widzia∏eÊ, niczego nie ukrywaj. Ani z∏ego, ani dobrego, ani osobistego – wtedy one na
pewno przetrwajà. Sam si´ o tym przekonasz, prosz´ ci´, uwierz mi. Przekonasz si´, kiedy napiszesz.
U wi´kszoÊci z tych, którzy b´dà czytali to, co napiszesz, wywo∏ajà uczucia i emocje jeszcze nie bardzo zrozumia∏e i uÊwiadamiane. Oni to potwierdzà, uwierz mi, mo˝esz byç pewny, ˝e potwierdzà. Pojawià si´ w nich
jasne uczucia. Wi´kszoÊç potem sama, dzi´ki tym uczuciom, zrozumie wi´cej, ni˝ ty napiszesz. Napisz chocia˝ troch´, wtedy przekonasz si´, ˝e ludzie czujà te po∏àczenia. Kiedy znajdziesz potwierdzenie u dziesi´ciu,
stu, nawet u tysiàca osób, to uwierzysz i napiszesz wszystko. Tylko uwierz! Uwierz w siebie! Uwierz we mnie!
W przysz∏oÊci b´d´ mog∏a mówiç o jeszcze bardziej znaczàcych sprawach i czytelnicy b´dà to rozumieç
i odczuwaç. Najbardziej znaczàce jest wychowanie dzieci. Chcia∏eÊ si´ dowiedzieç jak najwi´cej o talerzach,
mechanizmach, rakietach i planetach. Ale ja bardzo chcia∏am jak najwi´cej opowiedzieç o wychowaniu dzieci
i zrobi´ to. Zrobi´ to. Powiem, kiedy wszczepi´ w ciebie wi´kszà ÊwiadomoÊç. Jednak czytaç t´ ksià˝k´ nale˝y wtedy, kiedy nie przeszkadzajà odg∏osy r´cznie zrobionych sztucznych mechanizmów. Te dêwi´ki szkodzà
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i odwodzà cz∏owieka od prawdy. Niech pozostanà brzmienia naturalnego Êwiata stworzonego przez Boga.
One niosà w sobie informacj´ prawdy, b∏ogoÊç i pomagajà uÊwiadomieniu. Wtedy i uzdrowienie b´dzie mocniejsze.
Ty oczywiÊcie znowu wàtpisz i nie wierzysz w uzdrawiajàcà si∏´ s∏owa, myÊlisz o mnie... Ale i w tym nie ma
˝adnej mistyki, fantazji ani sprzecznoÊci z przepisami duchowego ˝ycia.
Rodzàce si´ jasne uczucia majà b∏ogos∏awiony wp∏yw na absolutnie wszystkie organy cz∏owieka.
Jasne uczucia sà najmocniejszym, najbardziej efektywnym Êrodkiem przeciwstawiajàcym si´ jakiejkolwiek
chorobie. Takimi uczuciami uzdrawia∏ Bóg, tak samo post´powali Êwi´ci aposto∏owie. Przeczytaj Bibli´, a sam
si´ o tym przekonasz. Za pomocà tych uczuç mogà uzdrawiaç niektórzy ludzie z waszego Êwiata. Niektórzy
wasi lekarze wiedzà o tym. Zapytaj ich, jeÊli mi nie wierzysz. Im przecie˝ ∏atwiej uwierzysz. Im jaÊniejsze
i mocniejsze jest to uczucie, tym ma wi´kszy wp∏yw na tego, na kogo jest skierowane.
Ja zawsze mog∏am uzdrawiaç swoim promyczkiem. Ju˝ w dzieciƒstwie pradziadek mnie tego nauczy∏
i wszystko wyt∏umaczy∏. Robi∏am to kilka razy ze swoimi ogrodnikami.
Teraz mój promyczek jest wielokrotnie mocniejszy ni˝ u dziadka i pradziadka. W zwiàzku z tym oni uwa˝ajà, ˝e pojawi∏o si´ we mnie uczucie, które nazywacie MI¸OÂCIÑ. Ono jest tak wielkie, przyjemne i rozpalajàce
dusz´! Chce si´ nim obdarzyç wszystkich ludzi i ciebie równie˝. Chce si´, ˝eby wszystkim by∏o dobrze i ˝eby
wszystko by∏o wspania∏e, tak jak Bóg tego chcia∏.
Anastazja wyg∏osi∏a swój monolog z niezwyk∏ym natchnieniem i pewnoÊcià siebie, jakby wystrzeli∏a nim
w przestrzeƒ i czas. Nagle zamilk∏a. Patrzy∏em na nià, zafascynowany jej zapa∏em i pewnoÊcià siebie, potem
zapyta∏em:
– Anastazjo, to ju˝ wszystko? Czy nie ma w twoich planach i marzeniach ˝adnych dodatkowych niuansów?
– Reszta, W∏adimirze, to nieistotne drobiazgi. Pokona∏am je w trakcie. Jest tylko jedna komplikacja dotyczàca ciebie, ale jà te˝ pokona∏am.
– W tym miejscu prosz´ w detalach powiedzieç, jaki to jest szczegó∏, który mnie dotyczy?
– Zrozum, zrobi∏am z ciebie jednego z najbogatszych ludzi na ziemi. Ponadto uczyni∏am ci´ najbardziej
znanym. Tak si´ zdarzy w nied∏ugim czasie. Ale kiedy marzenie konkretyzowa∏o si´ w szczegó∏ach... Dopóki
ono nie wznios∏o si´, podtrzymywane jasnymi si∏ami, to ciemne si∏y... One stara∏y si´ nieustannie wywrzeç negatywny wp∏yw. Zawsze wnoszà uboczne efekty, zgubnie wp∏ywajàce na tego, kogo dotyczà, równie˝ na ró˝nych ludzi. Moje myÊli p´dzi∏y bardzo, bardzo szybko, ale ciemne si∏y i tak za nimi podà˝a∏y. Zostawi∏y wiele
swoich ziemskich dzie∏ i stara∏y si´ sprz´gnàç wszystkie swoje mechanizmy wko∏o mojego marzenia. Wtedy
pomyÊla∏am i przechytrzy∏am je. WymyÊli∏am troch´ g∏upi, nierealny z ich punktu widzenia scenariusz i tym samym zmusi∏am wszystkie ich mechanizmy, aby pracowa∏y na mojà korzyÊç. Ciemne si∏y zwàtpi∏y i rozkojarzy∏y si´ na krócej ni˝ jedno mgnienie, ale to wystarczy∏o, ˝eby podchwycone jasnymi si∏ami moje marzenie uciek∏o w nieosiàgalny przez nie jasny bezkres.
– CoÊ ty wymyÊli∏a, Anastazjo?
– Niespodziewanie dla nich troch´ przed∏u˝y∏am odcinek czasu ciemnych si∏, w którym b´dziesz musia∏
przezwyci´˝yç ró˝ne trudnoÊci. Przy tym pozbawi∏am siebie mo˝liwoÊci pomagania ci moim promyczkiem.
One os∏upia∏y, nie widzàc w tym logiki z mojej strony. A w tym czasie oÊwieca∏am promyczkiem te osoby, które w przysz∏oÊci b´dà si´ z tobà kontaktowa∏y. Szybko, szybko Êwieci∏am.
– Co to wszystko znaczy?
– Tobie i mojemu marzeniu pomogà ludzie. Swoimi delikatnymi, prawie nie ukierunkowanymi promykami.
B´dzie ich du˝o i razem przekszta∏cicie marzenie w materialnà realnoÊç. Sami przeniesiecie si´ przez odcinek ciemnych si∏ i innych przeniesiecie równie˝. Nie b´dziesz chciwy i zarozumia∏y, kiedy staniesz si´ bogaty
i s∏awny, dlatego ˝e zrozumiesz, i˝ pieniàdze nie sà najwa˝niejsze, za nie nigdy nie otrzymasz ciep∏a, szczerego wspó∏dzia∏ania duszy cz∏owieka.
Zrozumiesz to, kiedy b´dziesz przechodzi∏ przez ten odcinek czasu, kiedy zobaczysz i poznasz tych ludzi.
Oni te˝ zrozumiejà. A przysiady... twoje stosunki z bankami... na wszelki wypadek wymyÊli∏am dlatego, ˝e
w ogóle nie dbasz o swoje cia∏o. W takim razie chocia˝by wykonasz çwiczenie przy otrzymywaniu pieni´dzy
w banku i niektórzy bankierzy tak˝e to zrobià. Niech to wyglàda nawet Êmiesznie, ale dzi´ki temu grzech pychy b´dziesz mia∏ odpuszczony.
Z tego wynika, ˝e wszystkie trudnoÊci i problemy, które nawymyÊla∏y ciemne si∏y dla swojego odcinka czasu, b´dà hartowaç ciebie i otaczajàcych ci´ ludzi. Uczynià was bardzjej Êwiadomymi. Od ciemnej pokusy,
z której one sà takie dumne, uchroni was w przysz∏oÊci i ich bezpoÊrednie dzia∏anie. Dlatego by∏y zaskoczone
tylko przez moment. Teraz ju˝ nigdy nie uda im si´ doÊcignàç mojego marzenia.
– Anastazjo – marzycielko moja mi∏a. Fantastko moja!
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– Dzi´kuj´! Dzi´kuj´ ci. Tak pi´knie powiedzia∏eÊ: “Moja mi∏a”. Oj, jak zmyÊlnie to zrobi∏eÊ.
– Prosz´. Ale dodatkowo i fantastkà ci´ okreÊli∏em. Nazwa∏em marzycielkà. Nie obrazi∏aÊ si´?
– Wcale si´ nie obrazi∏am. Ty jeszcze nie wiesz, jak precyzyjnie wype∏niajà si´ zawsze moje marzenia, kiedy powstajà jaskrawe i szczegó∏owe. To si´ na pewno spe∏ni. One sà ukochane i najjaÊniejsze. Ksià˝ka te˝
wyjdzie taka sama. Pojawià si´ wÊród ludzi niezwyk∏e uczucia, te uczucia popchnà ludzi...
– Poczekaj, Anastazjo, znowu zaczynasz si´ podniecaç. Uspokój si´...
Od momentu, gdy przerwa∏em jej p∏onàcà mow´, która wydawa∏a si´ byç fantazjà, min´∏o troch´ czasu.
Nie bardzo by∏ dla mnie wtedy zrozumia∏y sens jej monologu. Zbyt fantastyczne wydawa∏o si´ wszystko, co
powiedzia∏a. Minà∏ rok, gdy dziennikarz czasopisma “Cuda i Przygody”, Micha∏ Fyrmin, przeczyta∏ r´kopis tego monologu i podniecony wr´czy∏ mi Êwie˝y numer swojego czasopisma z maja 1996 roku. Wzruszenie
ogarn´∏o mnie równie˝, kiedy zapozna∏em si´ z jego treÊcià. Dwaj naukowcy – profesor Anatol Akimow i profesor W∏ail Kaznaczejew opowiadali w swoich artyku∏ach o istnieniu Wy˝szego Rozumu, o Êcis∏ym powiàzaniu
cz∏owieka z kosmosem, o wychodzàcych z cz∏owieka, niewidocznych go∏ym okiem promieniach. Specjalnymi
przyrzàdami uda∏o si´je sfotografowaç, a w gazecie umieszczone by∏y dwa zdj´cia tych promieni.
Nauka dopiero teraz zacz´∏a mówiç o tym, o czym Anastazja nie tylko wiedzia∏a od wczesnego dzieciƒstwa, ale i swobodnie wykorzystywa∏a w swoim codziennym ˝yciu, starajàc si´ pomóc ludziom.
Skàd mog∏em rok temu wiedzieç, ˝e stojàca przede mnà Anastazja – w podstarza∏ej jedynej spódnicy, obuta w niezgrabne kalosze, denerwujàca si´ i mi´tolàca guziki przy swoim ˝akiecie – rzeczywiÊcie posiada kolosalnà wiedz´ i uzdolnienia, potrafi wp∏ywaç na ludzkie losy, a jej duchowe porywy naprawd´ majà zdolnoÊç
przeciwstawiania si´ ciemnym i zgubnym si∏om dzia∏ajàcym na ludzkoÊç? Znany rosyjski uzdrowiciel, prezes
fundacji znachorów Rosji, Mironow, na zgromadzeniu swoich wspó∏pracowników powiedzia∏: “Robaczkami jesteÊmy w stosunku do niej”. I doda∏, ˝e Êwiat jeszcze nie zna∏ wi´kszej, ni˝ ona posiada, si∏y. Ubolewa∏, ˝e ja
tak d∏ugo nie mog∏em jej zrozumieç.
Wi´kszoÊç ludzi odczuje energi´ wychodzàcà z tej ksià˝ki.
Wiosennym deszczem zmywajàcym brud, posypià si´ wiersze, po wydaniu ma∏ego pierwszego nak∏adu
ksià˝ki, autorkà której jest równie˝ Anastazja. Teraz, szanowny Czytelniku, ty masz w r´kach t´ ksià˝k´. Czytasz jà. Czy wywo∏uje w twojej duszy uczucia? Tylko sam mo˝esz osàdziç. Co odczuwasz, do czego ona ci´
prowokuje?
Anastazja, zostajàc tam, w tajdze, na swojej polanie, z uporem b´dzie rozwiewaç swoim promykiem dobroci stojàce przed jej marzeniami przeszkody, zbieraç i zsy∏aç natchnienie nowym ludziom, potrzebne dla spe∏niania swojego marzenia.
W trudnych chwilach zjawili si´ obok mnie trzej moskiewscy studenci. Nie otrzymali za swojà prac´ godziwego wynagrodzenia (wspierali mnie materialnie). Pracujàc dorywczo, gdzie tylko si´ uda∏o, oni, a osobiÊcie
Aleksiej Nowiczkow, nocami drukowali tekst Anastazji na swoich komputerach. Nie przestali drukowaç nawet
wtedy, kiedy zacz´∏a si´ ci´˝ka egzaminacyjna sesja. Ksià˝k´ wyda∏a dwutysi´cznym nak∏adem moskiewska
drukarnia. Pomini´to wydawnictwo. W jednej z powa˝nych gazet napisano: “W najbardziej Êmia∏ych marzeniach naukowcy nie dorównujà wizjom Anastazji – znawczyni z syberyjskiej tajgi. CzystoÊç pomys∏u tworzy
cz∏owieka silnym i wszechstronnym, cz∏owiek – szczyt tworzenia” .
Tylko powa˝na, sto∏eczna prasa b´dzie drukowa∏a Anastazj´. Anastazja jakby sama jà wyró˝nia, pomijajàc brukowà, troskliwie pilnujàc czystoÊci pomys∏ów swoich marzeƒ.
W szystko to zrozumia∏em w rok po spotkaniu z Anastazjà!
Wtedy, nie rozumiejàc jej i nie wierzàc do koƒca, majàc do tego wszystkiego nieznane uczucia, postara∏em
si´ przenieÊç rozmow´ na tematy bardziej mi, przedsi´biorcy, bliskie.

SILNI LUDZIE
“Najwy˝szà ocenà twojej osobowoÊci jest ocena dana przez otaczajàcych ludzi”
Anastazj a du˝o mówi∏a o ludziach, których my okreÊlamy mianem przedsi´biorców, o ich wp∏ywie na ˝ycie
duchowe spo∏eczeƒstwa. Póêniej podnios∏a ga∏àzk´ i nakreÊli∏a na ziemi ko∏o, w kole du˝o ma∏ych kó∏ek,
w Êrodku których postawi∏a kropki. Po bokach du˝ego ko∏a nakreÊli∏a nast´pne.
Narysowa∏a jakby map´ planet w Êrodku ziemskiego Êwiata i jeszcze wiele do niej doda∏a, po czym wyt∏umaczy∏a:
– Wielkie ko∏o – to Ziemia, planeta, na której mieszkajà ludzie. Ma∏e kó∏ka – to niewielkie, czymÊ powiàzane ze sobà zespo∏y ludzi. Kropki – to ludzie, którzy stojà na czele tych zespo∏ów. Od tego, jak ci stojàcy na
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czele odnoszà si´ do ludzi, do jakiej pracy ich zmuszajà, jaki psychologiczny klimat tworzà, wykorzystujàc
swój wp∏yw, b´dzie zale˝a∏o, czy dobrze b´dzie si´ wiod∏o ich ludziom, czy êle. Je˝eli wi´kszoÊci jest dobrze,
z ka˝dego z nich wychodzi jasne promieniowanie i w ca∏ym zespole promieniuje Êwiat∏o. Je˝eli êle – wtedy
jest ciemno.
ZakreÊli∏a cz´Êç kó∏ek, zaciemniajàc je.
– Faktycznie na ich wewn´trzny stan wp∏ywa równie˝ mnóstwo czynników i innych wydarzeƒ, ale na tym
odcinku czasu, kiedy sà w tym zespole, najwa˝niejsze sà stosunki z szefem. Dla wszechÊwiata jest bardzo
wa˝ne, ˝eby od ziemi w ca∏oÊci wychodzi∏o jasne promieniowanie. Promieniowanie mi∏oÊci i dobra. O tym
równie˝ powiedziano w Biblii: “Bóg – jest mi∏oÊcià”. Jest mi ˝al, bardzo ˝al ludzi, których nazywacie przedsi´biorcami, oni sà najbardziej nieszcz´Êliwi. Bardzo chcia∏abym im pomóc, ale samej trudno mi to uczyniç.
– Mylisz si´, Anastazjo, nieszcz´Êliwi u nas sà emeryci, ludzie nie umiejàcy znaleêç pracy, zapewniç sobie
nale˝nego mieszkania, odzie˝y, jedzenia. Przedsi´biorca to cz∏owiek, który to wszystko posiada w wi´kszym
stopniu ni˝ inni. Takiemu sà dost´pne przyjemnoÊci, o których pozostali nawet nie mogà pomarzyç.
– Jakie na przyk∏ad?
– Je˝eli wziàç na przyk∏ad przeci´tnego przedsi´biorc´, to ma on nowoczesny samochód, mieszkanie
z garderobà, i z jedzeniem w ogóle nie ma problemu...
– A radoÊç, zadowolenie w czym znajduje? Pos∏uchaj.
Anastazja znowu zabra∏a mnie z sobà na traw´ i jak za pierwszym razem, kiedy pokazywa∏a kobiet´-ogrodniczk´, zacz´∏a pokazywaç inne obrazki.
– Widzisz? On siedzi akurat w tym samym samochodzie, który nazywasz szykownym. Popatrz: Sam na tylnym fotelu, w samochodzie klimatyzacja. Kierowca bardzo dobrze, p∏ynnie prowadzi. Ale popatrz, jak spi´ta
i zamyÊlona jest jego twarz. MyÊli, buduje jakieÊ plany, czegoÊ si´ obawia. Zwróç uwag´, chwyci∏ to, co nazywacie telefonem. Denerwuje si´... Tak, otrzyma∏ informacj´... Teraz powinien jà szybko oceniç i podjàç decyzj´. Ca∏kowicie spi´ty. MyÊli. Gotowe, podj´ta decyzja. Teraz zobacz, siedzi niby spokojnie, ale na twarzy wypisane sà wàtpliwoÊci i trwoga. Nie ma ˝adnego Êladu radoÊci.
– Przecie˝ to jego praca, Anastazjo.
– To obraz ˝ycia i nie ma w nim ˝adnego przeÊwitu od momentu obudzenia do momentu zaÊni´cia, a nawet w czasie snu. Taki cz∏owiek nie zauwa˝y ani otwierajàcych si´ listków, ani wiosennych strumyków. Wko∏o
sami zazdroÊnicy, chcàcy zaw∏adnàç tym, co posiada. Robi wszystko, aby odgrodziç si´ od nich tym, co nazywacie ochronà, domem jak forteca. Pe∏nego zaspokojenia i tak nie osiàga, poniewa˝ strach i troski w nim
samym istniejà i na zawsze w nim pozostajà. I tak kroczy do samej Êmierci. Dopiero przed samym koƒcem ˝ycia ubolewa, ˝e przychodzi mu wszystko zostawiç...
– Przedsi´biorca ma swoje przyjemnoÊci. One przychodzà wtedy, kiedy osiàga upragniony rezultat, urzeczywistnia wymyÊlony plan.
– Nieprawda, on nie nacieszy si´ z osiàgni´tych celów, poniewa˝ przychodzi natychmiast nast´pny plan,
bardziej skomplikowany, i wszystko zaczyna si´ od nowa, tylko z wi´kszymi trudnoÊciami.
LeÊna pi´knoÊç malowa∏a przede mnà bardzo pochmurny i smutny obraz o zewn´trznie dobrze utrzymanej
warstwie naszego spo∏eczeƒstwa i w ten obraz nie chcia∏o si´ uwierzyç. Stara∏em si´ sprostowaç jej argumenty:
– Zapominasz, Anastazjo, o ich umiej´tnoÊciach w osiàganiu postawionych celów i otrzymywanych dobrodziejstwach ˝yciowych, zachwycajàcych spojrzeniach kobiet, szacunku, jaki ich otacza.
Na to ona odpowiedzia∏a:
– Iluzja, to nie istnieje. Gdzie widzia∏eÊ pe∏ne szacunku albo zachwytu spojrzenie cz∏owieka patrzàcego na
pasa˝era szykownego samochodu albo w∏aÊciciela luksusowego domu? ˚aden cz∏owiek nie potwierdzi tego,
co powiedzia∏eÊ. To sà spojrzenia pe∏ne zazdroÊci, oboj´tnoÊci i rozdra˝nienia. Nawet kobiety nie mogà kochaç tych m´˝czyzn, poniewa˝ uczucie ich miesza si´ z pragnieniem posiadania nie tylko tej osoby, ale i tego,
co ona ma. Z kolei oni równie˝ nie mogà pokochaç kobiety z prawdziwà rozkoszà, gdy˝ nie potrafià zwolniç
w swoim sercu dostatecznej iloÊci miejsca dla tak wielkiego uczucia.
Szukanie dalszych argumentów by∏o bezsensowne, dlatego ˝e wypowiedziane przez nià poglàdy mogli potwierdziç albo obaliç tylko ci, o których mówi∏a. B´dàc równie˝ przedsi´biorcà, nigdy nie zastanawia∏em si´
nad tym, co powiedzia∏a Anastazja. Nie analizowa∏em, ile mia∏em dla siebie chwil radoÊci, i tym bardziej nie
by∏em w stanie sprawdziç tego u innych. Nie jest przyj´te wÊród biznesmenów marudzenie i narzekanie, ka˝dy stara si´ zaprezentowaç siebie jako zadowolonego z ˝ycia cz∏owieka sukcesu. Dlatego stworzy∏ si´ u wi´kszoÊci ludzi obraz biznesmena, jako cz∏owieka otrzymujàcego od ˝ycia nieustanne dobra.
Anastazja wychwytywa∏a nie zewn´trzne przejawy uczuç, lecz bardziej delikatne, ukryte wewnàtrz. Okre-
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Êla∏a stan cz∏owieka po iloÊci widzianego przez nià Êwiat∏a. Mnie si´ wydawa∏o, ˝e obrazki i sytuacje widziane
przez nià odbieram najprawdopodobniej z jej g∏osu. Powiedzia∏emjej o tym, na co odrzek∏a:
– Zaraz ci pomog´. To jest ∏atwe. Zamykasz oczy, le˝ysz na trawie, rozk∏adasz r´ce, powinieneÊ si´ rozluêniç. Wyobraê sobie ca∏à Ziemi´, spróbuj zobaczyç jej kolor i wychodzàce z niej niebieskawe Êwiat∏o. Potem
skupiasz promieƒ swojej wyobraêni, ju˝ nie ogarniasz nim ca∏ej Ziemi, zaw´˝asz go, coraz bardziej zaw´˝asz,
dopóki nie zobaczysz konkretnych detali. Ludzi szukaj tam, gdzie b´dzie najwi´ksze nasycenie niebieskawego Êwiat∏a. Nadal, jeszcze bardziej zaw´˝aj swój promyk, a˝ zobaczysz tylko jednego cz∏owieka albo kilku ludzi. Proponuj´ to zrobiç jeszcze raz, z mojà pomocà.
Chwyci∏a mnie za r´k´, skierowa∏a swoje palce wzd∏u˝ moich i opar∏a si´ ich koƒcami w mojej d∏oni. Palce
jej drugiej r´ki, le˝àcej na trawie, by∏y skierowane ku górze. W wyobraêni zrobi∏em wszystko to, co powiedzia∏a, i niezbyt jasno pojawi∏ si´ przede mnà obraz siedzàcych przy stole i dyskutujàcych ze wzburzeniem trzech
m´˝czyzn. Ich s∏owa nie by∏y zrozumia∏e. ˚adnej mowy w ogóle nie us∏ysza∏em.
– Nie – powiedzia∏a Anastazja – to nie sà przedsi´biorcy, zaraz ich znajdziemy.
Wodzi∏a i wodzi∏a swoim promyczkiem, trafiajàc w du˝e i ma∏e biura, elitarne kluby, przyj´cia i burdele...
Niebieskawe Êwiate∏ko by∏o albo za s∏abe, albo go nie by∏o w ogóle.
– Popatrz, tam jest ju˝ noc, a on nadal siedzi sam w zadymionym biurze. A ten siedzi w basenie, obok panienki, popatrz, jaki jest zadowolony. Jest podchmielony, ale promieniowania nie ma. Po prostu stara si´ wyluzowaç, jego zadowolenie jest sztuczne... A ten... siedzi w domu. To jego ˝ona. Dziecko pyta go o coÊ... nagle telefon... Spójrz, znów sta∏ si´ powa˝ny, nawet bliscy ludzie odeszli na drugi plan.
Ca∏y czas, jedna po drugiej, wyÊwietla∏y si´ wszelkie mo˝liwe sytuacje, zewn´trznie dobre i nie bardzo, dopóki nie trafiliÊmy na t´ mro˝àcà krew w ˝y∏ach scen´. Nagle ujrza∏em pokój, przypuszczam, ˝e w jakimÊ bardzo luksusowym mieszkaniu, ale...
Na okràg∏ym stole le˝a∏ obna˝ony cz∏owiek, jego nogi i r´ce by∏y przywiàzane do nóg sto∏u, g∏owa zwisa∏a,
usta mia∏ zaklejone bràzowà taÊmà. Przy stole siedzia∏o dwóch m∏odych m´˝czyzn, jeden mocno zbudowany,
krótko ostrzy˝ony, drugi nieco delikatniej zbudowany, z g∏adko przyczesanymi w∏osami. Dalej, w fotelu, pod
stojàcà lampà siedzia∏a m∏oda kobieta. Jej usta te˝ by∏y zaklejone, okr´cony poni˝ej piersi sznur do bielizny
przyciska∏ jà do fotela. Obydwie nogi mia∏a przywiàzane do nogi fotela. Jedynym odzieniem kobiety by∏a rozdarta bielizna. Obok niej siedzia∏ starszy, szczup∏y pan i pi∏ coÊ, na pewno koniak. Na ma∏ym stoliku przed nim
le˝a∏a czekolada. Ci, którzy siedzieli przy okràg∏ym stole, nie pili. Oni lali na pierÊ le˝àcego m´˝czyzny p∏yn –
wódk´ albo spirytus – i podpalali. “Porachunki” – zrozumia∏em.
Anastazja wyprowadzi∏a promyk z tej sceny, ale ja krzyknà∏em:
– Wróç, zrób cokolwiek!
Przywróci∏a t´ scen´ i powiedzia∏a:
– Nie mo˝na, ju˝ wszystko si´ wydarzy∏o, tego nie mo˝na ju˝ zatrzymaç, nale˝a∏o to zrobiç pr´dzej, teraz
jest za póêno.
Patrzy∏em jak zaczarowany i nagle wyraênie zobaczy∏em oczy tej kobiety wype∏nione grozà, ju˝ nie b∏agajàce o zmi∏owanie.
– To zrób chocia˝ coÊ, je˝eli nie jesteÊ bezlitosna, je˝eli masz serce!
– Przecie˝ to nie jest w mojej mocy, poniewa˝ to ju˝ jakby zosta∏o zaprogramowane wczeÊniej, nie przeze
mnie, nie mog´ si´ wtràcaç bezpoÊrednio. One w tej chwili sà mocniejsze.
– W takim razie gdzie jest twoja ˝yczliwoÊç i zdolnoÊç?
Anastazja milcza∏a – okropna scena lekko zm´tnia∏a. Potem zniknà∏ starszy pan popijajàcy koniak. Nagle
poczu∏em s∏aboÊç w ca∏ym ciele i r´ka, której dotyka∏a Anastazja, zacz´∏a dr´twieç. Us∏ysza∏em dziwnie os∏abiony g∏os. Z trudem wymawiajàc s∏owa, powiedzia∏a:
– Zabierz r´k´, W∏adi...
Nie mog∏a nawet dokoƒczyç mojego imienia. Wstajàc, odciàgnà∏em r´k´ od Anastazji. R´ka wisia∏a jak
sparali˝owana – tak bywa, kiedy Êcierpnie r´ka czy noga – by∏a ca∏a bia∏a. Gdy zaczà∏em poruszaç palcami,
Êcierpni´cie zacz´∏o ust´powaç. Popatrzy∏em na Anastazj´ i przerazi∏em si´: jej oczy by∏y zamkni´te, zniknà∏
z twarzy rumieniec. Wydawa∏o si´, ˝e pod jej skórà na r´kach i twarzy w ogóle nie by∏o ani kropli krwi. Le˝a∏a
jak martwa. Trawa wokó∏ niej w promieniu trzech metrów te˝ by∏a bia∏a i zwi´dni´ta. Zrozumia∏em, ˝e sta∏o si´
coÊ potwornego, i krzyknà∏em:
– Anastazjo! – chwyci∏em jà za ramiona i potrzàsnà∏em ju˝ nie spr´˝ystym, ale jakimÊ sflacza∏ym cia∏em.
Jej absolutnie bia∏e, bezkrwiste usta by∏y zaciÊni´te.
– Ty mnie s∏yszysz, Anastazjo?!
Lekko drgn´∏y rz´sy, patrzy∏y na mnie zgaszone oczy, ju˝ niczego nie wyra˝ajàce. Chwyci∏em flaszk´
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z wodà i podnios∏em Anastazji g∏ow´. Próbowa∏em jà napoiç, ale nie mog∏a ∏ykaç. Patrzy∏em na nià i intensywnie, chaotycznie myÊla∏em, co mam robiç.
Wreszcie jej usta ledwo drgn´∏y i wyszepta∏y:
– PrzenieÊ mnie na inne miejsce... do drzewa... Podnios∏em bezw∏adne cia∏o i zanios∏em jak najdalej od ko∏a z bia∏à trawà, po∏o˝y∏em jà przy pierwszym cedrze. Po jakimÊ czasie powoli zacz´∏a dochodziç do siebie.
– Co si´ z tobà sta∏o, Anastazjo? – zapyta∏em.
– Stara∏am si´ spe∏niç twojà proÊb´ – cicho odpowiedzia∏a i doda∏a po chwili: – MyÊl´, ˝e mi si´ to uda∏o.
– Ale tak êle wyglàdasz, ˝e o ma∏o nie umar∏aÊ.
– Naruszy∏am prawa przyrody, wtràci∏am si´ w to, w co nie wolno mi si´ wtràcaç. To wyciàgn´∏o ze mnie
wszystkie moje si∏y i energi´. Dziwi´ si´, ˝e jej wystarczy∏o.
– Dlaczego ryzykowa∏aÊ, je˝eli to jest a˝ tak niebezpieczne?
– Nie mia∏am innego wyjÊcia, bo tego chcia∏eÊ. Ba∏am si´ nie wype∏niç twojej proÊby, ba∏am si´, ˝e nie b´dziesz si´ do mnie odnosi∏ z szacunkiem. B´dziesz myÊla∏, ˝e umiem mówiç i mówiç, ale nie potrafi´ w realnym ˝yciu niczego osiàgnàç! – Jej oczy patrzy∏y na mnie proszàco, modlitewnie, cichy g∏os troch´ dr˝a∏.
– Nie mog´ ci wyt∏umaczyç, jak to si´ robi, jak pracuje ten mechanizm przyrody, odczuwam go, ale wyjaÊniç i wyt∏umaczyç, tak ˝ebyÊ zrozumia∏, nie umiem i wasi naukowcy na pewno te˝ nie potrafià.
Schyli∏a g∏ow´, milczàc, jakby gromadzi∏a si∏y. Znów popatrzy∏a tymi b∏agajàcymi oczyma i powiedzia∏a:
– A teraz masz jeszcze wi´cej powodów, ˝eby zaliczaç mnie do nienormalnych albo do grona wiedêm.
Nagle bardzo mocno zapragnà∏em zrobiç dla niej cokolwiek dobrego, ale co? Chcia∏em powiedzieç, ˝e odbieram jà jako normalnà, zwyk∏à kobiet´, uroczà i rozumnà, ale nie czu∏em do niej tego, a ona ze swojà intuicjà oczywiÊcie by mi nie uwierzy∏a.
Nagle przypomnia∏em sobie jej opowieÊç o tym, jak w dzieciƒstwie zazwyczaj wita∏ si´ z nià pradziadek,
kl´czàc na kolanie i ca∏ujàc jà w r´k´. Przykl´knà∏em przed Anastazjà na jedno kolano, wzià∏em jej jeszcze
bladà, ch∏odnà r´k´, uca∏owa∏em i powiedzia∏em:
– JeÊli nawet jesteÊ nienormaIna, to jesteÊ najlepsza, najbardziej dobroduszna, najmàdrzejsza i naj ∏adniej
sza ze wszystkich nienormaInych.
Na ustach Anastazji pojawi∏ si´ wreszcie uÊmiech, a oczy popatrzy∏y na mnie z wdzi´cznoÊcià. Na policzkach zaczà∏ si´ pojawiaç rumieniec.
– Anastazjo, ten obraz by∏ wystarczajàco koszmarny. Czy wybiera∏aÊ go celowo?
– Szuka∏am, chocia˝by dla przyk∏adu, czegoÊ dobrego, ale nie znalaz∏am. Oni wszyscy sà w kleszczach
swoich problemów, sam na sam z problemami, prawie nie majà duchowych kontaktów.
– To co mamy robiç, co mo˝esz zaproponowaç oprócz ˝alu dla nich? Musz´ jednak dodaç: to sà mocne
osobowoÊci!
– Bardzo mocne – zgodzi∏a si´ – i atrakcyjne. W ciàgu jednego ˝ywota prze˝ywajà jakby dwa. Jedno jest
znane tylko im i nikomu z bliskich, a drugie – zewn´trznie nale˝y do otoczenia. A pomóc im mo˝na, jak sàdz´,
poprzez wzmocnienie ich duchowoÊci i szczere obcowanie ze sobà. Nale˝y otwarcie poszukiwaç czystoÊci
pomys∏ów.
– Anastazjo, ja na pewno spróbuj´ zrealizowaç to, o co prosi∏aÊ! Spróbuj´ napisaç ksià˝k´ i stworzyç zrzeszenie przedsi´biorców z czystymi pomys∏ami. Ale zrobi´ to po swojemu, tak jak sam to rozumiem.
– Ci´˝ko ci b´dzie. Nie b´d´ mog∏a ci wystarczajàco pomagaç, za ma∏o si∏ we mnie zosta∏o. One b´dà si´
d∏ugo odradzaç. Teraz przez jakiÊ czas nie b´d´ mog∏a widzieç promyczkiem na odleg∏oÊç. Ciebie równie˝ teraz normalnym wzrokiem niezbyt dobrze widz´.
– Czy Êlepniesz, Anastazjo?!
– Mam nadziej´, ˝e wszystko si´ odbuduje, tylko ˝a∏uj´, ˝e przez jakiÊ czas nie b´d´ mog∏a pomagaç.
– Nie musisz mi pomagaç. Postaraj si´ oszcz´dzaç siebie dla syna . . . i pomagaj innym.
*
*
*
Powinienem odp∏ywaç, wróciç na statek, ale czeka∏em tak d∏ugo, dopóki Anastazja nie zacz´∏a wyglàdaç
prawie tak, jak wczeÊniej. Wtedy wszed∏em do ∏odzi. Anastazja chwyci∏a za ràczk´ przy rufie i odepchn´∏a jà
od brzegu. ¸odzià szarpn´∏o i ponios∏o z pràdem. Anastazja sta∏a prawie po kolana w wodzie, dó∏ jej d∏ugiej
spódnicy zamoczy∏ si´ i ko∏ysa∏ na falach. Szarpnà∏em link´ od silnika. Silnik zarycza∏, rozdzierajàc cisz´, do
której si´ przyzwyczai∏em przez trzy dni, i ∏ódê szybko zerwa∏a si´ do przodu, nabierajàc pr´dkoÊci.
Nagle Anastazja wysz∏a z wody i pobieg∏a brzegiem, doganiajàc ∏ódê. Jej rozwiane od przeciwnego wiatru
w∏osy by∏y podobne do ogona komety. Stara∏a si´ biec bardzo szybko, na pewno wykorzystujàc przy tym
wszystkie swoje si∏y, starajàc si´ zrobiç coÊ niemo˝liwego – dogoniç szybkojezdnà ∏ódê. Ale odleg∏oÊç pomi´-
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dzy nami powoli si´ zwi´ksza∏a. Zrobi∏o mi si´ ˝al jej bezu˝ytecznych wysi∏ków i, chcàc jak najszybciej skoƒczyç ten smutny moment roz∏àki, z ca∏ej si∏y wdusi∏em do oporu gaz. W g∏owie b∏ysn´∏a myÊl, ˝e Anastazja
mo˝e sobie pomyÊleç, i˝ znowu si´ boj´ i uciekam.
Ryczàcy, pracujàcy na najwy˝szych obrotach silnik zmusi∏ do podniesienia si´ nad wod´ przód ∏odzi, a wyrzucajàc jà do przodu, jeszcze bardziej zwi´ksza∏ odleg∏oÊç pomi´dzy nami... A ona... Bo˝e! Co ona robi...?
Anastazja, biegnàc, zerwa∏a przeszkadzajàcà w biegu mokrà spódnic´, odrzuci∏a rozerwanà odzie˝ na bok,
szybkoÊç jej biegu wzros∏a i zdarzy∏o si´ coÊ niewiarygodnego – odleg∏oÊç pomi´dzy nià a ∏odzià zacz´∏a si´
zmniejszaç. Przed nià, na jej drodze, by∏ widoczny wzgórek z prawie pionowym zboczem. Nadal duszàc nie
chcàcà ju˝ iÊç do przodu ràczk´ gazu, pomyÊla∏em sobie, ˝e ten wzgórek zatrzyma jà i przerwie m´czàcà
mnie scen´. “Niemo˝liwe, ˝eby jej wzrok tak bardzo ucierpia∏, ˝e nie mo˝e widzieç tej pionowej skarpy”. Anastazja, w ogóle nie zmniejszajàc swojej pr´dkoÊci, wbieg∏a na skarp´, rzuci∏a si´ na kolana, podnios∏a r´ce do
nieba i, lekko kierujàc je w mojà stron´, krzykn´∏a. Us∏ysza∏em jej g∏os przez dziki ha∏as silnika i szumu wody,
us∏ysza∏em jako szept:
– Z przodu mielizna, mie-liz-na, zatopione sp∏ywajàce drewno-o-o–o! Szybko odwróci∏em g∏ow´. Jeszcze
nie zdà˝y∏em do koƒca zrozumieç sensu, a ju˝ gwa∏townie zakr´ci∏em kierownicà, ˝e zerwawszy si´ w bok,
∏ódê ledwie nie nabra∏a przy przechyle wody. Ogromne sp∏ywajàce drewno jednym koƒcem opar∏o si´ na mieliênie, drugim, ledwie wystajàcym z wody, lekko zarysowa∏o bok ∏odzi. W bezpoÊrednim uderzeniu bez k∏opotu przebi∏oby cienkie aluminiowe dno. Dopiero gdy wszed∏em na ˝eglownoÊç rzeki, odwróci∏em si´ w kierunku
skarpy i szepnà∏em w stron´ samotnie kl´czàcej figurki, przekszta∏cajàcej si´ w kropk´:
– Dzi´kuj´ ci, Anastazjo.

KlM JESTEÂ, ANASTAZJO?
Statek by∏ zacumowany w Surgucie. Kapitan i za∏oga oczekiwali na mnie i na polecenia. Ale w ogóle nie
mog∏em si´ skupiç na tym, ˝eby okreÊliç dalszà marszrut´. Za˝àda∏em postoju w tym porcie, zorganizowania
zabawy i odpoczynku dla miejscowej ludnoÊci oraz przygotowania wystawy towarów codziennego u˝ytku
i us∏ug.
Moje myÊli w ca∏oÊci skoncentrowane by∏y na wydarzeniach niedawno prze˝ytych z Anastazjà. Kupi∏em
w ksi´garni mnóstwo popularnonaukowej literatury, ksià˝ek o niezwyk∏ych zjawiskach i niewiarygodnych zdolnoÊciach ludzi, o historii kraju. Zamknà∏em si´ w kajucie, stara∏em si´ odnaleêç w nich to, co mnie ciekawi∏o,
na przyk∏ad odpowiedê na to, czy rzeczywiÊcie w Anastazji mog∏o urodziç si´ uczucie mi∏oÊci do mnie tylko
z tego powodu, ˝e starajàc si´ pomóc wiejskiej panience, krzykn´∏a: “kocham ci´, W∏adimirze”. Dlaczego zwyk∏e s∏owa, które wymawiamy cz´sto, nie wk∏adajàc w nie dostatecznie odpowiedzialnego uczucia, wp∏yn´∏y na
Anastazj´ wbrew naszej ró˝nicy wieku, pomimo ró˝nicy w poglàdach i post´powania?
Literatura popularnonaukowa takich odpowiedzi nie dawa∏a. Wtedy wzià∏em Bibli´ i ju˝ mia∏em odpowiedê.
Na samym poczàtku, w prologu Ewangelii Êw. Jana jest powiedziane: “Na poczàtku by∏o s∏owo, a s∏owo by∏o
u Boga i Bogiem by∏o s∏owo...”.
Ju˝ nie pierwszy raz zadziwi∏o mnie, jak lakoniczne, precyzyjne sà okreÊlenia tej zadziwiajàcej ksi´gi.
W jednym momencie wszystko dla mnie sta∏o si´ jasne. Anastazja nie zna poj´cia oszustwa i podst´pu i nie
mo˝e wymawiaç wyrazów nieodpowiedzialnych. Przypomnia∏em sobie jej zdanie: “W tym momencie na chwil´ zapomnia∏am, ˝e nie mog´ wymawiaç wyrazów nieodpowiedzialnie, za nimi kryjà si´ obowiàzkowo uczucia,
ÊwiadomoÊç i prawdziwoÊç przyrodniczej informacji”.
O Bo˝e!!! Jak˝e jej si´ nie poszcz´Êci∏o, dlaczego zaadresowa∏a te s∏owa do mnie, ju˝ niem∏odego, majàcego rodzin´, ulegajàcego mnóstwu pokus naszego Êwiata, które ona sama okreÊli∏a jako zgubne i ciemne?
Ze swojà wewn´trznà czystoÊcià jest warta czegoÊ zupe∏nie innego. Tylko kto si´ odwa˝y pokochaç jà, kobiet´ z takim niezwyk∏ym obrazem ˝ycia, z∏o˝onym umys∏em?
Na pierwszy rzut oka wyglàda jak zwyk∏a, pi´kna i pociàgajàca panienka, ale przy bli˝szym poznaniu przekszta∏ca si´ w jakàÊ istot´ ˝yjàcà poza granicami zwyk∏ego rozumowania.
Mo˝liwe, ˝e takie uczucia zrodzi∏y si´ we mnie, nie posiadajàcym dostatecznej wiedzy do zrozumienia sedna naszego istnienia. Inni mogliby odbieraç to inaczej.
Przypomnia∏em sobie, ˝e nawet w czasie po˝egnania nie pojawi∏o si´ we mnie pragnienie uca∏owania jej
albo przytulenia. Nie wiem, czy ona tego chcia∏a. Czego ona w ogóle chcia∏a? Jak dziwna jest jej filozofia mi∏oÊci. Przypomnia∏em sobie, jak opowiada∏a mi o swoich marzeniach... Utworzenie Spó∏ki Przedsi´biorców,
˝eby im pomóc. Napisanie ksià˝ki z jej radami dla spo∏eczeƒstwa. Przeniesienie ludzi przez odcinek czasu
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ciemnych si∏. I ona w to wierzy! Jest pewna, ˝e wszystko tak si´ potoczy. Ja te˝ jestem dobry: przyrzek∏em jej,
˝e spróbuj´ zorganizowaç t´ spó∏k´ i napisz´ ksià˝k´, a teraz ona jeszcze bardziej b´dzie o tym marzyç. WymyÊli∏aby coÊ bardziej prostego, realnego.
JakieÊ niezrozumia∏e wspó∏czucie dla Anastazji zrodzi∏o si´ we mnie. Wyobrazi∏em sobie, jak b´dzie
w swoim lesie czeka∏a i marzy∏a, ˝e to wszystko si´ zdarzy na jawie. Dobrze, je˝eli b´dzie tylko czekaç i tylko
marzyç. Ona jeszcze dodatkowo mo˝e coÊ wywinàç sama, zacznie robiç jakieÊ dodatkowe podejÊcia i kierowaç swój promyk dobroci, tracàc kolosalnà energi´ swojej duszy, wierzàc w niemo˝liwe. Chocia˝ demonstrowa∏a mi mo˝liwoÊci swojego promyka, próbowa∏a t∏umaczyç mechanizm jego dzia∏ania, mój umys∏ nie przyjmowa∏ tego jako czegoÊ rzeczywistego. Osàdêcie sami – z jej s∏ów wynika, ˝e ona kieruje swój promyk na
cz∏owieka, oÊwietla go niewidocznym Êwiat∏em, daruje mu swoje uczucia, sk∏onnoÊç do dobroci i Êwiat∏oÊci.
W trakcie tych rozmyÊlaƒ wspomnia∏em jednà z jej wypowiedzi:
– Nie, nie, tylko nie pomyÊl, ˝e wtràcam si´ w psychik´ przemocà duszy i umys∏u. Cz∏owiek ma prawo braç
albo odrzucaç uczucia w takich relacjach, jakie mu odpowiadajà, na ile sà bliskie duchowo i tyle, ile mo˝e
w sobie zmieÊciç. Wtedy równie˝ zewn´trznie staje si´ bardziej Êwiat∏y i cz´Êciowo albo w ca∏oÊci odst´pujà
od niego wasze choroby. W taki sposób dzia∏ajà mój dziadek i pradziadek, ja te˝ to zawsze potrafi∏amnauczy∏
mnie pradziadek, kiedy bawi∏ si´ ze mnà w dzieciƒstwie. Dzisiaj mój promyk jest kilkakrotnie mocniejszy od
promyków dziadka i pradziadka, dlatego ˝e – t∏umaczà oni – zrodzi∏o si´ we mnie to niezwyk∏e uczucie, które
wy nazywacie KOCHANIEM. Ono jest bardzo, bardzo jaskrawe. Nawet troch´ piekàce. Jest go tak du˝o, ˝e
chce si´ nim obdarzyç wszystkich.
– Kogo, Anastazjo? – zapyta∏em.
– Ciebie i wszystkich ludzi, którzy zechcà je przyjàç. Chcia∏abym, ˝eby wszystkim by∏o dobrze. Kiedy zaczniesz realizowaç to, o czym marzy∏am, przyprowadz´ do ciebie wi´kszoÊç tych ludzi i wszyscy razem.
Przypominajàc sobie to wszystko, wyobra˝ajàc jà sobie, nagle zrozumia∏em, ˝e nie mog´ w ˝adnym wypadku nie spróbowaç wykonaç tego, czego ona chcia∏a, inaczej przez ca∏e pozosta∏e ˝ycie b´dà dr´czy∏y
mnie wàtpliwoÊci, pozostanie uczucie zdrady w odniesieniu do marzenia Anastazji, niezbyt realnego, ale tak
bardzo upragnionego.
Wreszcie postanowi∏em: Statek bezpoÊrednio pop∏ynà∏ do Nowosybirska. Jego roz∏adunek i demonta˝ wystawowych urzàdzeƒ powierzy∏em mojemu zast´pcy. Byle jak wyt∏umaczy∏em si´ ˝onie i pojecha∏em do Moskwy...
Wyjecha∏em, ˝eby przekszta∏ciç marzenia Anastazji w rzeczywistoÊç.
KONIEC PIERWSZEJ KSI¢GI
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