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Tímto příspěvkem se rovněž pokusím zodpovědět několik otázek, které byly položeny ve fóru a vyvolaly diskusi: „Proč se Anastasia neobjevila v televizi?“ „Kdy uslyšíme o Anastasii odjinud, než prostřednictvím Megreho knih?“ Atd. 

Sami čtenáři se postarali o mnoho odpovědí na tyto otázky, zbývá jen dodat něco zcela přímočarého. Přísně vzato, odpovím na otázku otázkou: Který televizní kanál je připravený věnovat Anastasii vysílací čás? Ani jediný, o tom vás mohu ujistit. Můžete se sami pokusit promluvit se zaměstnanci televize. Jiná otázka: Mohli by jste chtít vidět Anastasiino vystoupení dohromady s reklamami na plenky, žvýkačky a pivo?

Mohli by zaměstnanci televize Anastasii dovolit mluvit, pokud by chtěla říct, že tyto propagované produkty jsou pro lidi škodlivé? 

Jaká si myslíte, že by mohla být odezva na Anastasiino vystoupení? Soudě podle organizované perzekuce v tisku, je jasné, jaká by mohla být.

Odpovídaje na tyto dvě otázky, okamžitě jsem zpozoroval následující: Kdo brání zaměstnáncům televize nebo tisku vzít knihu obsahující Anastasiiny názory a okomentovat je? Uspořádat diskusi, ukazujíce tím svůj postoj k Anastasii a dávajíce jí tak příležitost, aby si sama vybrala, kde a jak by se chtěla objevit.

Dokonce už v první knize jsem napsal, jak všechno začalo, jak mě Anastasia žádala, abych napsal knihu, jak mě učila psát. Tehdy jsem jí dal své slovo, že splním její přání, že napíšu knihu. Ale pak jsem uvažoval o tom, proč jsem to slíbil, proč bych si měl já, podnikatel, sednout a psát? Potom jsem se rozhodl. Zaplatím někomu, aby přišel s diktafonem, aby Anastasia řekla, co chce, a možná to někdo zveřejní. Rozhodl jsem se tak, protože by to bylo jednodušší, rychlejší, bezpečnější a já bych nebyl rušen od mého podnikání a zároveň bych dodržel své slovo.

Řekl jsem jí o tom. Ona, jak se mi pak zdálo, silně a kategoricky odpověděla: „Vladimíre, jsi otec našeho syna, proč chceš svěřit jiným to, co by jsi ty sám měl udělat pro svého syna?“

Následující události ukázaly, takovým neuvěřitelným způsobem, že Anastasia předvídala budoucí události, a to do nejmenších podrobností, jak se zdá. Pokud to pečlivě prozkoumáme, ve skutečnosti odpověděla na budoucí otázky svými činy a názory. Jaký je jen význam jejího jediného výroku ze začátku její první knihy: „Existuji pro ty, pro které existuji.“ Ona však neopověděla jednoduše, svými činy předvídala mnoho negativních úkazů.

Když byly napsány dvě knihy, začalo se vynořovat mnoho ženských kazatelek a samy se vydávaly za Anastasii. Do dnešního dne stále jedna vystupuje v Altaji. Lidé za ní chodí, aby ji viděli. Říká jím, že Megre je takový a takový, ukradla její myšlenky a nyní píše knihy. Kromě toho prohlašuje, že je báječnou léčitelkou a zve lidi, aby se přicházeli léčit. Lidé zasílají fondu rozhořčené dopisy. Když byli na její vystoupením, okamžitě si uvědomili, že ta, která stojí před nimi, není Anastasií. Ale pochopili až poté, co si ji poslechli. A kolik podobných šarlatánů by zde bylo, kdyby jen jedna osoba tvrdila, že je vytvořena Anastasií? Jak velké peněžní obraty. Samozřejmě by jste mohli slyšet toho posledního šarlatána a uvědomit si, že jste byli podvedeni, ale nemůže získat nazpátek promarněný čas a peníze. 

Tudíž, později jsem začal uvažovat o tom, co Anastasia řekla.

Mimochodem, odpověď na tuto otázku:
„Obecně řečeno, pokud by zde nebyly různé negativní úkazy nebo nebezpečí, chtěla by jsi se setkat s některými lidmi?“ Anastasia odpověděla: „Samozřejmě, jako každá jiná žena si moc přeji mít přítelkyně, s někým si moct popovídat. Moc si přeji přítelkyni, která je schopná porodit zdravé dítě.“

Myslím, že si chce povídat, nejen s někým, kdo je jednoduše na ni zvědavý, nejen s někým, kdo se s ní chce setkat, a pak s ní vést rozhovory, nebo ji potkat a na a každém rohu ulice si povídat a chlubit se tímhle setkáním, ale skutečně s někým skvělým. 

Řekla toho v knihách tolik, ale byl smysl toho, co řekla, dostatečně úplně pochopen?

Například, není to tak dlouho, kdy já sám – spíše, s pomocí jejího dědečka – jsem si uvědomil nejvyšší význam výroku z knihy Stvoření, kde, jako odpověď na otázku, co chce Bůh se svým stvořením, a tudíž co chce Bůh od člověka, stálo: „Společné tvoření a radost pro všechny z jeho pozorování.“

Dědeček mi dokázal a ukázal, že tento výrok byl vlastně vysloven Bohem. Ale dokonce ještě více ohromující je skutečnost, že důkazy, nadto nezvratné, jsou obsažené v samotném výroku. Zmíním se o nich v sedmé knize. Ale mezitím, pokuste se je najít sami. To samé platí pro význam řady Anastasiiných dalších výroků. Tehdy bude setkání s ní daleko zajímavější, vzájemně pro ni i vás. 

Obecně, v průběhu této diskuse, čtenáři dali dostatečně široké a hluboké důležité odpovědi na položenou otázku. Děkuju vám za pochopení. Z průběhu diskuse na tuto otázku je jasné, že mnoho lidí prohlédlo situaci tak dobře, že oni sami budou brzy psát knihy a že pro ně bude tato diskuse jejich vlastní školou.

Líbí se mi příspěvky z fóra, jak ty kritické, tak přívětivé. Nerad bych viděl nějaké hrubé či urážlivé. Jednoduše jsem požádal administrátory, aby bez diskusí a vysvětlování odstranili ty urážlivé. Můžu odpovědět na jeden z nich, ale v budoucnosti na ně odpovídat nebudu.

Takže jeden z těchto příspěvků zní:
„Co se týče Megreho, můžu říci toto: je to skutečně b...d, když může žít daleko od takové ženy a svého syna. Vzdal bych se všech svých osobních návyků, vzdal se všeho, ale nikdy bych ji neopustil, ale tenhle muž toho schopný je.“

Odpověď:
Pokud prohašuješ svoji lásku k Anastasii, tak to dělej; pokud se jí ptáš, jestli by tě přivítala v tajze ve svém domově, ptej se; je to tvoje právo. Co se týče toho, proč jsem nezačal žit v tajze s Anastasií – a takovým urážlivým tónem, „někdo jako Megre“ -, odpovím tak, že můžu dělat věci dobře jen tak, abych se pak za ně nemusel stydět.

Ale o lásce chci říct toto: Každý má odlišné pojetí lásky. A moje je pravděpodobně odlišné od vašeho. A jsem si jistý: nepotěší to mnoho lidí, obzvláště ženy. Protože považuji výrok „miluji tě“ za hloupý. Pokud miluješ, měl by jsi tuto lásku dokázat činy. Dokaž to takovým způsobem, že zde není potřeba mluvit o lásce, takovým způsobem, aby to bylo víc než zřejmé.

Romeo nebyl nikdy můj hrdina. Navíc si myslím, že muži jako on jsou jednoduše váhavci a jsou neschopní hluboké lásky. Nikdy jsem v celém svém životě ani jedné ženě neřekl „miluji tě“.

Co se týče Anastasie, požádala mě, abych napsal knihy, a já jsem je napsal. Jsem rád, že mě nepožádala, abych napsal operu, protože nemám hudební sluch. Ale začal bych ji psát. A rozhodně bych ji dokončil.

Kdyby mě požádala, abych ji snesl hvězdu z nebe, šplhal bych na ten nejvyšší strom a vyskočil bych k nejbližší hvězdě. Možná bych letěl k zemi, možná ke hvězdám, ale určitě bych skočil. Pokud bych padal, chytnul bych se větve, abych zabránil pádu na zem, a opět bych šplhal na vrchol a opět bych skočil. A určitě bych letěl ke hvězdě, protože to je ta cesta, která musí být. Jinak by jsi nesplnil žádost ženy, které si vážíš.

Aby jsi dosáhl své milované, tak věřím, že musíš jít, nikoliv k ženě, ale pro ženu.

Anastasia mě požádala, abych napsal knihy, a já jsem šest let psal, tři zbývají napsat, a pokud si tě vezme nebo někoho jiného, což je její právo, tak já přesto udělám to, co jsem slíbil, dokončím psaní knih a mé pocity se nezmění, budou stále uvnitř mě. Každý má odlišné pojetí lásky. Nazval jsi to podle svého, ale já jsem to nazval podle mého. Proč bychom kvůli tomu měli urážet jeden druhého?

 Nakonec, řeknu toto: Já, osobně, více než kdo jiný, bych byl rád, aby se Anastasia objevila, aby někdo jako ona, krásná a hrdá, mohl jít po ulici a nikdo, absolutně nikdo by si jí nevšiml a nezpozorněl by, protože vedle ní a kolem ní by všude šlo mnoho, mnoho žen, stejně tak krásných, moudrých a hrdých. A pouze já bych věděl, že šťastná Anastasia může jít obklopena všemi těmi ženami. Samozřejmě, uskutečnit něco takové je daleko obtížnější, než snést hvězdu z nebe, ale já, společně s našimi čtenáři, to uskutečníme! 
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