
 

BEMUTATKOZÁS      

 

Kátai Piroska Sella vagyok, nyelvtanárként dolgozom közel harminc 
éve. Azért döntöttem úgy, hogy megírom ezt a füzetecskét, mert a 
Vlagyimir Megre által írt Anasztázia könyvsorozat tanításai engem 
nagyon mélyen megérintettek, és fellelkesültségem folyamatosan 
tettekre sarkall.  

2007-ben, a sorozat első könyvének elolvasása után azonnal felvettem 
a kapcsolatot Bartkó Edith-tel, a könyvek magyar fordítójával, és 
felajánlottam támogatásomat a terjesztésben, Anasztázia üzeneteinek magyar nyelvű 
népszerűsítésében. A legfontosabbnak olyan olvasói találkozók szervezését tartottam, ahol hozzám 
hasonlóan lelkes emberekkel beszélhettük meg, értelmezhettük a könyvekben leírtakat.  

Még 2007-ben megszerveztem az első „Cédrus kört”, egy budapesti teaházban, akkor még csak három 
taggal… Az azóta eltelt 14 év alatt sokféle találkozóra került sor helyi és országos szinten különféle 
témakörökben: volt közterületeken növényültetés és szemétszedés, volt földház konferencia, volt 
életiskola szervezés és otthonoktatásról szóló tapasztalatcserék, voltak rügykóstolóval egybekötött 
tavaszi erdőséták, gyógynövénykert látogatások, jobb agyféltekés rajz és angol oktatások, családi 
birtok látogatások, voltak a vidékre költözést előkészítő tudásmegosztások, sok-sok önkéntes munka 
és egyéb családi programok már létező családi birtokokon.  

A találkozók szervezésén kívül létrehoztam még két honlapot, a www.szeretetteremuhely.hu és a 
www.monagyfalu.hu oldalakat, érdekes, a témába vágó cikkekkel, könyvrészletekkel, 2017-től pedig 
egy YouTube-os fiókot indítottam el Szeretet Tere Műhely néven, ahol az egyhektáros birtokosokkal 
valamint kisebb-nagyobb földterület, kert megművelőivel készített videóriportokat osztok meg a nagy 
nyilvánosság számára. 

Jómagam is hatalmas változásokon mentem keresztül. Végre el mertem engedni a „biztos” 8 órás 
irodai munkát, helyette álmaim megvalósításába kezdtem. Felszámoltam korlátozó és visszahúzó 
emberi kapcsolataim, megváltam számos felesleges tárgytól, s kutatni kezdtem a helyem, a saját 
Szeretet Terem. Egy dolgot biztos volt. Az, hogy egy fővárosi tömbház emeleti lakásában én sosem 
leszek boldog.  

Ennek a keresésnek az eredményeként kerültem 2018-ban az Alföld közepére, Nagyrévre, ahonnan, 
mily érdekes, épp 28 évvel azelőtt világot látni indultam. Az azóta eltelt három évben 
kiegyensúlyozottabbá váltam, az egészségem javult, erősebb lettem testileg-lelkileg, a kert, a föld a 
talpam alatt biztonságot, stabilitást adott számomra. Mintha visszakaptam volna a „gyökereim”, 
melyek nélkül a szél fútt hol ide, hol oda. Nap mint nap tökéletesítem életem terét, nagy szeretettel és 
lelkesedéssel gondozok mindent mi élő a kertemben, kezdve a kövektől egészen a csillagos égboltig.  

Ebben a füzetben, mintegy tanulmány jelleggel, gyűjtöttem össze az elmúlt évek tapasztalatait az 
ország különböző pontjain meglátogatott családi birtokokon járva, illetve összefoglalom a januárban 
önkéntes alapon kitöltött kérdőívek válaszait a magyarországi családi birtokok alakulásáról.  

Bízom benne, hogy minden kedves olvasóm talál majd valami hasznosat ebben az anyagban. 
Visszajelzéseket az inspiraltak@gmail.com email címre lehet küldeni. 

„A JÓ ÖLTSÖN TESTET!” 

Nagyrév, 2021. február 



 

SZERETET TERE 

A „Szeretet Tere” egy szimbolikus megfogalmazás, mely arról szól, hogy a „szeretetnek” térre van 
szüksége ahhoz, hogy megjelenhessen a világban. Amikor kialakítjuk magunk számára az otthont, 
először is kijelölünk egy nekünk tetsző teret azért, hogy ezt a teret figyelmünkkel és szeretetünkkel 
betöltsük. Ezért és így választunk magunknak lakást, házat, telket… tágabb értelemben hazát. Mert 

úgy érezzük, hogy szeretetünkkel 
csak egy bizonyos teret tudunk 
befogni, s abban tudjuk a szeretet-
cselekedeteinket végrehajtani. 
Felelősséget vállalunk egy darabka 
földért, területért, melyről 
gondoskodunk, és biztosítjuk azt, 
hogy mások oda jó érzések által 
vezetve érkezzenek, majd még jobb 
érzésekkel telve távozzanak, 
melynek lenyomatát, egy darabkáját 
magukba zárva majd elviszik azt 
bárhová, ahová tartanak.  

A Szeretet Terét bárhol 
kialakíthatjuk, ahol mi jól érezzük magunkat. Lehet az akár munkahelyen, közösségi területeken, nyílt 
vagy zárt közösségekben, a lényeg, hogy ott, azon a helyen, ahol vagyunk, ahová a figyelmünket 
irányítjuk, ott a tiszta szándék által vezérelt „JÓ” öltsön testet.    

 

 

A LEGFONTOSABB IRÁNYELVEK 

Mielőtt a felmérésem, a különböző családi birtokokon tett látogatásaim konkrét gyakorlati 
tapasztalatait részletesen ismertetném, fontosnak tartom összefoglalni azokat a vezérlő irányelveket, 
melyek szinte minden általam megismert (közel 200) családi birtokon egyformán megtalálhatók 
voltak valamilyen formában. Ezek a következők:  

 

TÖREKVÉS AZ ÖNELLÁTÁSRA – függés helyett együttműködés a környezettel 

SZÜKSÉGLET SZERINTI ÉLETMÓD – kilépés a fogyasztói szemléletből 

EMBERI KÉPESSÉGEK HATÁRAINAK KITOLÁSA – a gondolkodás gyorsítása 

A RENDELTETÉS FONTOSSÁGA – és aszerint élni  

ELEGENDŐ TÉR megléte - az elégedettség fokmérője 

TANULÁS – NEM OKTATÁS! – a csillagok tudása is, nem csak a földé! 

MELLÉRENDELŐ kapcsolatok - a KÖZÖSSÉG alapja a TÁRS-TEREMTÉS 

 

No de haladjunk csak szépen, sorban…  



Először pár szót ejtenék az Anasztázia tanításokról, a szellemiségről, melynek keretein belül 
megismerhettük a „Szeretet Tere” és a „Családi Birtok” szóösszetételek, fogalmak rendkívüli teremtő 
erejét, elsősorban azért, hogy e tanulmány azok számára is élvezhető legyen, akik még nem ismerik, 
nem olvasták az eredetileg 1996-ban orosz nyelven megjelent, ma már több mint 20 nyelvre lefordított 
Vlagyimir Megre által írt Anasztázia köteteket.  

 

MI IS EZ AZ „ANASZTÁZIA”?    

Az Oroszország Zengő Cédrusai könyvsorozat 
Anasztáziáról, a szibériai remetenőről szóló kötetei (tíz 
könyv) mindenkit megszólítanak, akik az igazságot 
keresik, és akikben megszólal belül a természet lágy hívó 
szava. Elsősorban olyan, főképp városi körülmények 
között élő emberekben szólal meg ez a hang, akik szeretik 
a természetet, érzik és becsülik a termőföld fontosságát, 
szeretnének kertészkedni, többet a szabad ég alatt lenni és 
ott aludni, a nyugalmat, a békét, a csendet minél többet 
megélni. Bár meseszerű képekkel tűzdelt, gyakran a 
képzelet és a valóság határán mozgó, párbeszédes 
formában írt regényről van szó, mégis sokak szívét 
megérinti a bárki által megvalósítható „egyhektáros 
öröklét” gondolata. A mai világban egyenesen merész az 
az elképzelés, hogy az emberek költözzenek ki 
családonként egy egyhektáros földterületre, s ott hozzák 

létre saját Szeretet Terüket, békésen együtt élve, együtt működve a föld minden élőlényével…  

Az Anasztázia sorozat könyvei azonban nem pusztán a földművelésről, a kertészkedésről, az 
egyhektáros birtokok kialakításáról szólnak, hanem sokkal többről. Egy újfajta gondolkodásmód felé 
visznek, amely valójában nem új, hanem inkább az elfeledett, az eredeti, a védikus idők harmonikus 
viszonyulásainak leírása arról a korról, amikor az emberek még ismerték a szellemi tudást, használták, 
élték azt a mindennapokban. Azok az emberek még át tudták adni ezt a tudást a következő 
nemzedékeknek, melyekről számos példát, mintát kapunk a könyvekből.  

Anasztázia új képeket alkot. Új képeket az Emberről, aki teljes. Újból mozgósítja a bennünk 
szunnyadó, elfeledettnek hitt tudást. Kiegészíti a már létező, de „tört” képeinket a létező, de még 
láthatatlan részükkel, amelyről az oktatásunk és a jelenlegi tömegtájékoztató rendszerek nem 
beszélnek. Felhívja a figyelmünket a tiszta szándék erejére és a józan paraszti észre, mellyel mindent 
„átvilágíthatunk” a magunk számára, s könnyen eligazodhatunk a ránk zúduló információ-tengerben 
az igazság-magok megtalálása érdekében. Emlékezni tanít bennünket, s még arra, hogy az igazságot 
ne (csak) kívül, hanem leginkább belül, önmagunkban keressük. Az igazság keresésének helyszíne a 
saját kezeink által létrehozott Szeretet Tere, társ-teremtésben a természettel, eszközei pedig a 
gondolkodás gyorsítására hivatott kérdések: „Kik vagyunk?” „Honnan jöttünk?” és „Merre tartunk?” 

 

EGYHEKTÁROS CSALÁDI BIRTOKOK  

Anasztázia válasza a világgazdasági válságra a kiskertek újbóli megművelése, valamint virágzó 
egyhektáros családi birtokok létrehozása. A könyvekben felvázolt inspiráló képek szívet melengetően 
gyönyörűek, ugyanakkor távoli és nehezen megvalósítható álomnak tűnhetnek a mai technokrata 
világban élő emberek számára. Felgyorsult tempónkban, úgy tűnik, ma sokkal egyszerűbb a boltban 



megvenni a zöldséget, gyümölcsöt, mint kivárni azt a növekedésben, napi szinten időt és energiát 
szánva a nevelgetésre, a termesztésre, mert fogalmunk sincs arról milyen árat fizetünk valójában a 
technokrata, gépekkel elárasztott életvitelünkért. S talán pont ez a valódi kihívás, mely százakat, sőt 
ezreket ösztönzött arra világszerte, hogy mégis kipróbálják magukat, megvalósítsák Anasztázia álmát 
(mely mindenkiben ott él valahol), a paradicsomi állapotban való létezést.  

A családi birtokok élhető terében, az egyhektáros területeken egy öttagú család teljes élelmiszer 
szükségletét meg lehet teremteni vegyszermentes termesztéssel. Ezeken a birtokokon nem cél a piacra 
termelés, piacra csak a felesleget viszik, vagy a szomszédokkal cserélik el azt, ami bőséggel termett. 
Az emberek megtapasztalhatják a lábuk alatti élő talaj nyújtotta alapvető biztonságot, azt a bőséget, 
mely mindenki számára a kezdetektől fogva adott, s melyet csak a földdel való élő, kölcsönös 
kapcsolat révén lehet megérezni.  

Az egyhektáros birtokokból a jövőben új települések jöhetnek létre, amelyek nem nevezhetők 
hagyományosan öko- vagy bio-falvaknak, ugyanis itt nem csak az organikus termesztés illetve 
életmód a fontos… itt emberi létünk megértésének és a rendeltetésének megfelelő élettér kialakítása 
folyik… a lélek vágyával összhangban, …mely sokkal mélyebbről fakad, mint az tudatos ma 
bennünk… Az egyén teljességének, a család generációkat összekötő erejének a visszaállítása 
történik… A családi birtokok létrehozói megértik kik ők az előtte élt őseik sorában, és azt is, hogy 
miért fontos születendő gyermekeik számára a “Szeretet Terében” való fogantatás, élés… ahol az 
édesanya nyugalomban, háborítatlanul, a saját (éden)kertje gyümölcseiből fogyasztva éli végig 
várandóssága hónapjait, táplálja testét, lelkét… a térben, …ahol párjával mindent együtt ültettek, 
együtt készítettek, együtt várták gyermekeik világra jöttét, és együtt nevelve adják tovább az 
értékeket… biztosítva számukra mindent, ami az egészséges élet indításához szükségeltetik… 

A fent vázolt kép megvalósítása 
a valóságban a Föld minden 
szegletében nagy erőkkel folyik.  

Az az Ember (nagybetűs), aki 
idejének nagy részét a csillagok, 
bolygók, más égitestek, vagyis a 
szabad ég alatt tölti, mezítláb a 
puszta földön sétálgatva, vagy 
fizikailag tevékenykedve, 
hatalmas mennyiségű kozmikus 
információhoz jut, csak úgy, 
mint a fák, a növények, amelyek 
éjjel-nappal kint vannak.  

Ezek a kozmikus információk 
segítik az Embert abban, hogy az 

átmeneti korban, amiben épp élünk, helyes és működőképes döntéseket hozzon saját és családja életét 
illetően. 

 

VISSZATARTÓ TÉNYEZŐ 

Szót kell még ejtenem egy saját tapasztalatról, egy bizonyos erősen blokkoló hatású képről, mely 
mélyen belénk ivódott közvetlen elődeink által, s amelynek hatását a mostani „első generációs” 
Anasztázia olvasók, kiköltözők feladata „kikapcsolni”. Sokunkban él az a kép, hogy a földművelés, a 
kertészkedés fáradtságos, nehéz, fizikai munka, amit aztán egy kedvezőtlen időjárási helyzet e 


