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Dit is een vertaling van hoofdstuk 11 uit boek 8 van Anastasia reeks. 

Vladimir Megre, de schrijver, spreekt op een spiritueel congres in Zurich. 

 
Boek 8: The New Civilisation 

 

Hoofdstuk 11 
 

Eén hectare – een stuk van Planeet Aarde 
 
Vaak vertellen mensen mij: “Waarom maak je zoveel drukte over één hectare – er 
zijn toch belangrijker dingen”. Maar volgens mij is er momenteel in ons leven 
niets belangrijker dan de Aarde terug in haar oorspronkelijke bloeiende staat te 
brengen. 
En daarom blijf ik praten over die hectare familie land, waarachter tenslotte 
iets onmeetbaar belangrijks schuilgaat. 
…… 
Het jaar was 2003. Zwitserland. Zurich. Een internationaal forum. Ik was 
uitgenodigd door de organisatoren en kreeg wat spreektijd toegewezen. Ik 
begon te praten over dit hectare idee dat geboren werd in Rusland, maar de 
toehoorders waren niet echt ontvankelijk. 
Er kwam een vraag uit het publiek: 
“Hoe verbindt je die hectare land met de spirituele ontwikkeling van de mens? 
Misschien is het landbouw probleem momenteel erg belangrijk voor Rusland, maar 
in Europa hebben we deze vragen al lang opgelost. We zijn hier om over 
spiritualiteit te praten.” 
Een beetje zenuwachtig begon ik te antwoorden: 
 
“Ik praat over een hectare land en het opzetten van een familie domein en 
sommigen denken wellicht dat dit eerder een primitief idee is. 
…… 
Ik ben ervan overtuigd dat concepten zoals liefde en spiritualiteit  
noodzakelijkerwijs ook een materiële belichaming nodig hebben. 
De hectare land waar ik over praat, en waar Anastasia over praat, is veel meer 
dan alleen maar een hectare land. Het is een Ruimte die jou kan verbinden met 
de Kosmos. Alle planeten van het Universum zullen reageren op deze Ruimte en, 
derhalve, ook op jou. Zij zullen je vrienden, helpers en co-creators zijn. 
Want wat gebeurt er met een gewone bloem, bvb. een madeliefje, als je de 
natuurwetten bekijkt. Het madeliefje is onafscheidelijk verbonden met de 
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Kosmos, de planeten en de Zon. Het opent haar bloemblaadjes als de Zon opkomt 
en sluit ze als de Zon ondergaat. Beiden zijn één met elkaar, in harmonie met 
elkaar. Zelfs een afstand van triljoenen kilometers of lichtjaren kan de 
verbinding niet verbreken. Ze zijn verbonden met elkaar – de grote Zon en het 
kleine aardse bloempje. Ze weten dat ze enkel samen een grote universele 
harmonie kunnen scheppen. 
Maar ieder grassprietje op Aarde reageert niet enkel op de Zon. Het reageert 
ook op andere planeten. Het reageert op de Mens, op de energie van zijn 
gevoelens. 
Wetenschappers voerden een experiment uit waarbij een gewone bloeiende 
kamerplant met sensoren werd uitgerust, waarna een polygraaf zelfs de kleinste 
energie-impulsen uit de plant kon registreren. Verschillende mensen werden 
achtereenvolgens in de kamer gestuurd. Iemand wandelde gewoon voorbij de 
plant, een tweede persoon gaf wat water terwijl een derde persoon één van de 
bladeren afsneed. Iedere keer als de persoon die het blad afsneed de kamer 
binnenkwam, raakte de plant opgewonden en veroorzaakte een uitzwaai op de 
polygraaf. 
Een gelijkaardig fenomeen is ook vaak te zien: bloemen verwelken als hun 
eigenaar weggaat. Het komt er eigenlijk op neer dat alle planten reageren op de 
Mens. Ze kunnen een bepaalde Mens graag hebben of ook niet. Derhalve zenden 
ze naar hun planeten ofwel een boodschap van liefde ofwel van gebrek aan liefde. 
En beeld je nu eens in dat je een soort Ruimte ter beschikking hebt – laat ons 
zeggen een hectare land. Dit is niet zomaar een gewone hectare waar je 
aardappelen kweekt om te verkopen, maar een hectare land waarop je begint te 
creëren vanuit een bepaald niveau van bewustzijn of spiritualiteit. 
Je hebt dus je eigen gebied waar heel wat planten op geteeld worden, niet door 
gehuurde werkkrachten, maar rechtstreeks door jezelf. Elke plant, ieder 
grassprietje zal met liefde reageren, en deze gewassen zullen, als levende 
wezens, in staat zijn de beste energieën uit het Universum voor jou te 
verzamelen. Ze verzamelen ze en bieden ze jou aan. Planten voeden zich namelijk 
met heel wat meer dan de energie van de aarde alleen. Per slot van rekening 
weten jullie ook dat sommige planten zelfs zonder grond kunnen groeien. 
Vijfduizend jaar geleden leefden in het Oude Egypte priesters die een 
verscheidenheid aan religies creëerden. En deze priesters controleerden 
volledige naties. Deze priesters waren toentertijd de rijkste mensen op Aarde. 
De kelders van hun paleizen waren gevuld met kisten vol goud en kostbare 
edelstenen. Ze waren op de hoogte van een uitgebreid assortiment geheime 
wetenschappen. Zelfs de farao wendde zich tot hen voor raad en geld. 
Maar iedere hooggeplaatste priester had zijn eigen hectare land waarop hij geen 
werkslaven toeliet. Dit waren de rijkste mensen uit hun tijd, met kennis van vele 
wetenschappen. Zij kenden het geheim van een hectare land. Op de muren van de 
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oude Egyptische priestertempels, stond de volgende waarschuwing geschreven: 
Neem geen voedsel aan van een slaaf. Dit is het eerste voorbeeld. 
Voorbeeld twee. In het Oude Rome werd door de Senatoren een bevel 
uitgevaardigd waardoor een slaaf die land had ontvangen en in staat was het land 
te bewerken, niet verkocht mocht worden aan een andere meester zonder dit 
stuk land. De bedoeling was om te vermijden dat buitenstaanders in contact 
kwamen met wat op het land groeide. En waarom gaven de Romeinse senatoren 
land aan sommige van hun slaven? En waarom schonken ze hen er bovenop nog 
geld om een huis mee te bouwen? Slechts voor één enkele reden: om 10 percent 
van de oogst te verkrijgen, die gevoed en gecultiveerd werd door de liefde en 
verzorging van de Mens. Enkel opbrengst die op deze manier werd verkregen, 
werkte heilzaam. 
De Egyptische priesters en de senatoren van het Oude Rome wisten welk voedsel 
heilzaam was voor de Mens. Het voedsel dat we vandaag eten, is helemaal niet 
geschikt voor menselijke consumptie – het is ‘dood voedsel’. Er is een onmetelijk 
verschil tussen bessen die je plukt van een struik en dadelijk opeet, en bessen 
die verkocht worden in een supermarkt. Niet enkel is er al bederf ingetreden, 
maar ze bevatten ook geen energie meer. Ze zijn niet bij machte om de ziel van 
de Mens te voeden. En dan spreek ik nog niet over de gemuteerde planten die 
door onze technologische wereld gecreëerd worden. 
Dus, als je niet beschikt over je eigen hectare land, dan kun je nergens voedsel 
vinden die waardig genoeg is om te dienen voor menselijke consumptie. Je kunt 
wat geld nemen en groenten kopen. Maar je moet wel bedenken dat deze 
groenten niet voor jou geteeld werden. Voor geen enkele Mens werden ze 
geteeld. Ze werden gekweekt voor het geld. 
Er is geen enkele ziekte die niet genezen kan worden door de Ruimte van Liefde – 
een Ruimte die jij gecreëerd hebt met je eigen handen en je eigen ziel. 
Mensen zijn de kinderen van God. De dierenwereld, de planten, de lucht en de 
Ruimte rondom ons zijn ook allemaal Gods creaties. En dit alles samengevoegd is 
niets minder dan de materiële belichaming van de Geest van God. Als iemand 
zichzelf een hoog spiritueel wezen noemt, laat hij dan ook de materiële 
belichaming van zijn spiritualiteit tonen. 
Stel je voor dat God jou van bovenaf gadeslaat. En Hij ziet iemand een tram 
besturen, een ander kind van Hem bouwt gebouwen, nog iemand anders verkoopt 
producten in een winkel. Dit zijn geen beroepen die God gecreëerd heeft. Dit 
zijn beroepen voor slaven! God wilde niet dat Zijn kinderen slaven werden. En hij 
creëerde een prachtige wereld en gaf hem in beheer aan Zijn kinderen. Draag er 
zorg voor en gebruik hem! Maar om dat te kunnen doen, dien je deze wereld te 
begrijpen. Je dient te begrijpen wat de Maan is, wat het kruid met de naam 
duizendblad is,… 
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En wat is dan een hectare land? Is het een plaats waar de Mens in het zweet des 
aanschijns dient te werken? Nee! Het is een plaats waar de Mens helemaal niet 
hoeft te werken. Het is plaats waar doorheen de Mens de wereld behoort te 
controleren. Vertel me, wie schenkt groter plezier aan God – een Mens die een 
tram bestuurt of een Mens die een klein stukje land transformeert in een 
Paradijs? De laatste, natuurlijk. 
Kunnen mensen heden ten dage uitzwermen en op verkenning gaan in de Kosmos? 
Of kunnen ze leren hoe ze de Maan of Mars moeten koloniseren? Natuurlijk niet! 
Omdat ze daar wapens en vervuiling zouden brengen en dezelfde oorlogen zouden 
uitvechten als hier op Aarde. En toch is de Mens voorbestemd om andere 
werelden te bevolken. En dat zal enkel gebeuren indien de Mens zijn eigen Aarde 
zal begrijpen en verfraaien. De manier om andere planeten te bevolken is 
helemaal geen technisch probleem, het is een psycho-telepatische uitdaging. 
De Mens dient zich volledig bewust te zijn van de ware schoonheid van het 
Universum. 
Jullie stad, Zurich, wordt als een mooie stad beschouwd. We kunnen wel duizend 
maal vertellen hoe mooi hij is. Maar wat is er precies mooi aan? Ja, het is hier 
heel netjes. En het lijkt alsof hier heel wat welstellende mensen wonen. Maar is 
land dat bedekt word met asfalt nu echt mooi te noemen. Is het echt goed om 
hier en daar kleine groene eilandjes in de stad te laten opduiken? Is het goed 
dat er een stervende boom – een majestueuze ceder – midden in jullie stad 
staat? Hij stikt in de smog. Hij wordt verstikt door de uitlaatgassen. En dit is 
niet het enige wat sterft en verstikt. De mensen die door de stad lopen, stikken 
ook van deze uitwasemingen. 
We zouden beter wat nadenken over wat wij hier allemaal uitspoken op deze 
Aarde. En het is beter om er in heel eenvoudige taal over te spreken. Laat elk 
van jullie een klein stuk land nemen, vervolgens zijn hele geest, verstand en 
spiritualiteit op één lijn krijgen en een klein maar reëel Paradijs creëren. Hij zal 
zijn klein stukje land op onze grote planeet transformeren in een bloeiende tuin. 
En op die manier zijn eigen spiritualiteit belichamen in de materie, in navolging 
van het voorbeeld van God. Indien miljoenen mensen dit doen in heel veel landen, 
dan wordt de hele Aarde een bloeiende tuin, en dan zijn er geen oorlogen meer, 
omdat miljoenen mensen druk in de weer zijn met een grootse co-creatie. En 
mochten Russen dan binnenvallen in Zwitserland of Duitsland, dan zal het enkel 
zijn om zich te verheugen in hun bespiegelingen over die prachtige oases, en om 
te leren van allerhande ervaringen om ware spiritualiteit te belichamen. 
Ongelukkig genoeg probeert Rusland momenteel uit alle macht net als het 
Westen te zijn. Russische politici kruiden hun toespraken met verwijzingen naar 
Westerse landen als zijnde ontwikkeld en beschaafd. Zij moedigen hun mensen 
aan om ook snel ‘ontwikkeld’ en ‘beschaafd’ te worden. Onze politici snappen nog 
altijd niet dat we de mogelijkheid bezitten, niet enkel om snel op gelijke hoogte 
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te komen met het Westen, maar zelfs om hen in belangrijke mate voorbij te 
steken. Maar dit kan enkel geschieden als Rusland het roer omgooit en de 
tegenovergestelde richting uitgaat.  
Het is helemaal niet mijn bedoeling om de Westerse beschaving te belasteren of 
te beledigen. Maar tenslotte praten we hier over spiritualiteit en we dienen 
eerlijke en oprechte gesprekken te voeren. Spiritualiteit kan nooit gemeten 
worden aan de hand van materiële welstand en technologische prestaties. Zo’n 
eenzijdige en technocratische benadering van de ontwikkeling der mensheid leidt 
onvermijdelijk naar een afgrond. De aanwezigen hier vandaag kunnen dit beamen, 
maar dan moeten jullie ook toegeven dat jullie eigenlijk op kop lopen en met de 
rest van ons er achteraan. Probeer te stoppen en bedenk even wat er allemaal 
aan de hand is met onze wereld. En als je erin slaagt het te snappen, roep dan 
naar de mensen achter jou: Hey, jullie zouden beter stoppen! Stop met lopen! Er 
ligt een afgrond voor ons, en we hebben de rand al bereikt. Zoek een andere weg. 
Als we echt luisteren naar ons hart, samen luisteren, dan kunnen we in plaats van 
gewoon maar te praten over spiritualiteit overstappen naar de materiële 
belichaming ervan. Eén hectare is maar een klein plekje op planeet Aarde. Maar 
miljoenen van deze kleine plekjes zullen de hele planeet transformeren in een 
bloeiende tuin. Triljoenen bloemblaadjes samen met de gelukkige en lachende 
gezichten van kinderen en ouderen zullen het Universum vertellen dat de mensen 
op Aarde klaar zijn voor een grandioze co-creatie. 
En alle planeten van het Universum zullen antwoorden: 
“We wachten op jou, Mens. We wachten op jou, waardige zoon van God!” 
Ons millennium kondigt een grote transformatie aan op Aarde. Tienduizenden 
Russische families streven om hun eigen hectare land te bekomen. Een vader en 
moeder die werkelijk een Ruimte van Liefde creëren voor hun kinderen zijn 
spiritueler dan de meest gevierde wijzen die enkel praten over spiritualiteit. 
Laat de geest van elke Mens op iedere hectare van onze planeet ontwaken en 
ontspruiten als een mooie bloem, als een boom met geurig fruit.” 
 
Na deze woorden heerste er voor een tijdje absolute stilte in de zaal. Gevolgd 
door een daverend applaus. 
…… 

 
 

GIVE US LAND! 
We are ready to take care of it! 
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Anastasia’s voorstel: 
 

Aan iedere familie die dit wenst wordt één hectare land geschonken,  
voor levenslang gebruik, kostenvrij en overerfbaar,  

met de bedoeling er een familie domein (kin’s domain) op te vestigen.   
Zowel de opbrengst van het land als het domein zelf, zijn volledig belastingvrij. 

 
De aanname van dit voorstel zal volgende resultaten opleveren: 
 

[ Een belangrijke verbetering van de milieu problemen. 
Iedere hectare bevat ongeveer 200 bomen, 50 fruitbomen en 2000 
struiken, hagen en planten. Wat een rijkdom aan groen en zuurstof als 
miljoenen mensen overal op Aarde hun hectare beginnen te beplanten.  

[ Een herstel van de vruchtbaarheid van de grond. 
[ Een mogelijkheid om hoogwaardige en lokaal geteelde voeding tot bij de 

mensen te brengen. Een oplossing voor transport- en opslagproblemen. 
[ Een belangrijke stijging van de lonen in alle economische sectoren zonder 

het risico op inflatie. 
Dit komt omdat minder mensen geneigd zullen zijn in het courante 
werksysteem te stappen. Wonen en leven op hun hectare brengt immers 
lage kosten en voldoende opbrengst, zodat werken buitenshuis minder 
aantrekkelijk wordt. Om toch voldoende werkkrachten te vinden zullen 
de vaak extreme winsten van bedrijven nu via hogere lonen gedeeld 
moeten worden met werknemers. 
Inflatie verdwijnt omdat de prijzen niet meer kunstmatig kunnen 
stijgen aangezien iedereen zelfvoorzienend is. 

[ Een verlaging van de prijzen van alle goederen wat ook de sociale spanning 
in een land zal verlagen. 

[ Een ogenblikkelijke verbetering van landelijke verspreiding en individuele 
gezondheid en verjonging van de bevolking. 

[ Een oplossing voor de problematiek rond defensie en landverdediging. Een 
belangrijke vermindering in wapens en wapenhandel en, in de komende 
jaren, de uitroeiing van omkoperij, corruptie, banditisme en terrorisme. 

[ Een stopzetting van de wapenwedloop en een samenwerking met andere 
landen en beschavingen. 

[ Het beëindigen van de kapitaalsvlucht naar het buitenland en een 
terugkeer van de Russische intellectuele elite. 

 
Deze items worden nauwkeuriger besproken in hoofdstuk 10 van boek 8. 
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