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Spreker: Vladimir Megre 

Hartelijk dank wederom aan alle deelnemers voor jullie aanwezigheid 

hier. 

Het is de bedoeling dat ik alleen jullie vragen ga beantwoorden, heb ik 

zojuist gehoord. 

Toen we samen naar de film keken en daarin werd genoemd dat de 

president van Rusland achter dit idee [familiedomeinen] staat, begonnen 

jullie meteen te applaudisseren. En dat is precies wat ik me afvroeg, of er 

applaus komt van de hele wereld voor onze president, wanneer hij dit 

idee nog nadrukkelijker gaat ondersteunen en de Wet op de 

Familiedomeinen wordt aangenomen, en wanneer de president van 

Tsjechië, van Slowakije zich ook achter deze wet gaat scharen. Ik heb wat 

mappen meegebracht, daar zal ik een exemplaar van de Wet op de 

Familiedomeinen in stoppen. Mensen in Rusland hebben deze wetten 

gedurende een paar jaar voorbereid en naar de Staatsdoema en de 

president van de Russische Federatie gestuurd.  

Ik had de tekst van deze wetten bij me, in het Russisch, heb deze in een 

map gedaan en aan de organisatoren gevraagd om ze In het Tsjechisch te 

vertalen en ze naar de president van de Tsjechische Republiek te sturen. 

Hopelijk gaan jullie dat ondersteunen. [Applaus] 

Dank voor jullie applaus, maar dat is niet genoeg. Als ik ergens spreek, 

dan zorg ik dat deze wetstekst verspreid wordt. Ik vraag de Anastasia-

stichting om deze naar de president van de VS te sturen, en dan is er ook 

altijd een groep die dat verder ondersteunt. Dit geldt ook voor alle landen 

in de EU. Als jullie dat een goed idee vinden, laten we dan eens kijken 

hoeveel mensen dit idee ondersteunen. [Veel handen worden opgestoken 

in de zaal] En dan kunnen jullie nu applaudisseren. [Applaus] 

Welnu, dit was de impuls van Praag waar ik van droomde. En richt, 

aanvullend op deze impuls, jullie gedachten op iedere president. En nu 

zou ik willen zeggen: ‘Kun je me horen Anastasia? Ik heb mijn missie 

volbracht, jouw droom wordt werkelijkheid.’ ‘Ja,’ zegt ze, ‘mijn droom 

wordt werkelijkheid.’ En nu ik mijn missie volbracht heb, zal ik jullie 

vragen naar eer en geweten beantwoorden. 

Vraagsteller: Vladimir Megre, er zijn een heleboel vragen. We hebben 

lang nagedacht welke we uit moesten kiezen, maar hebben toch gekozen 

voor de vragen die het vaakst gesteld zijn. We hebben ze naar thema 

gebundeld. 

Om te beginnen met het thema van de politiek, er leven veel vragen over 

de Familiepartij. Het blijkt dat niet iedereen op de hoogte is van de 

doelstellingen van de partij. Er zijn vragen over de ontwikkeling van de 

beweging, aangezien we hier in Tsjechië ook proberen een dergelijke 

partij geregistreerd te krijgen. Er zijn mensen bezig met de ontwikkeling 

van het partijprogramma die zich willen laten registreren. Dus zij zijn zeer 

benieuwd wat u over dit onderwerp te zeggen heeft. 

Familiepartij 

VM: Na de verschijning van Liefdesriten, waarin Anastasia’s grootvader 

vertelt over de Familiepartij, hebben medewerkers van het Ministerie van 

Justitie die dit boek lazen, de partij geregistreerd, onder de naam 

Familiepartij. Zoals in de boeken al beschreven is, is dit een compleet 

nieuwe partij, een jonge partij, het zijn geen ervaren politici. Men besloot 

om deel te nemen aan de verkiezingen van de Staatsdoema en er werd 

begonnen met het verzamelen van handtekeningen. Hoewel ze nog 



allerlei formaliteiten voor het inzamelen van de handtekeningen moesten 

afwikkelen. Maya [kijkt vragend naar Maya Ladilova, directeur van de 

Anastasiastichting] weet precies hoe het zit met de getallen. Inderdaad, 

drie dagen. Ze hadden drie dagen en het lukte ze om 146.000 

handtekeningen te verzamelen. 

Net voordat we vertrokken kwamen de uitslagen van de verkiezingen 

voor de regionale raden binnen. Op een van die locaties, in de Seratov 

Oblast, had een afgevaardigde van de familiepartij zich verkiesbaar 

gesteld voor een kiesdistrict met één zetel. Er deden machtige partijen 

mee, Verenigd Rusland, LDPR,  de Communistische Partij en nog een paar 

andere. De stemmen werden geteld en het ongelooflijke gebeurde. De 

kandidaat van de Familiepartij kwam op de tweede plaats, na Verenigd 

Rusland. Deze jonge Familiepartij, in het leven geroepen door de mensen, 

belooft de grootste partij te worden en zal dat op termijn ook vast en 

zeker worden.  

Wat ik maar zeggen wil is dat zich een uniek verschijnsel voordoet in 

Rusland, want toen de boeken over Anastasia voor het eerst uitkwamen 

begreep niet iedereen wat er gebeurde. Waarom deze beweging populair 

werd bij de mensen. Aanvankelijk was er veel kritiek op deze beweging, 

de overheid gaf geen enkele steun, en enkele autoriteiten zeiden: ‘Weg 

ermee. Ze pikken het land in. Met een bulldozer eroverheen!’ Oftewel, de 

staat hielp niet. Maar dankzij iemand, misschien de president, en 

misschien was het iemand anders, ik weet het niet, mogen hoge 

autoriteiten van de overheid niet langer met bulldozers saboteren. En nu 

wordt door wetenschappers onderzoek gedaan naar deze beweging. 

Politici kunnen onderzoeken hoe het komt dat mensen erin slagen om 

geheel op eigen kracht, want er is geen overkoepelend centrum, 

familiedomeinen en buurtschappen te organiseren en op te richten.  

En inmiddels werd duidelijk dat het mogelijk is om een wet aan te nemen, 

of geld te krijgen. Maar dat is niet de essentie. De essentie zit in de 

woordcombinaties, de codewoorden van Anastasia.  

Woordcombinaties 

Ik zal nu als voorbeeld drie van die woorden noemen.  Als jullie president 

zegt ‘we gaan mensen verplaatsen van de stad naar het platteland’, en 

hen daar lappen grond ter grootte van een hectare toewijst, dan zullen 

maar weinig mensen vanuit Praag naar het platteland verhuizen om daar 

een familiedomein in te richten. Maar als jullie president het boek zou 

lezen, en bijvoorbeeld zou zeggen: ‘Mijn beste landgenoten, het moet me 

van het hart dat iedereen in dit land recht zou moeten hebben op geluk 

en creativiteit. Iedereen in dit land zou zijn eigen stukje van het land 

moeten hebben. [Applaus] Beste landgenoten, ik heb de situatie van de 

familiedomeinen overal ter wereld geanalyseerd en besloten het initiatief 

te nemen. Ik heb een wetsvoorstel ingediend bij het parlement van de 

Tsjechische Republiek. Doe mee, lieve landgenoten, aan de bespreking 

van deze wet zodat deze wordt aangenomen, laat van je horen. Dan zal 

ons land een gelukkig land zijn.’ [Applaus] Oh, wat zou er gebeuren!   

Volgende vraag. 

Vraagsteller: Volgende vraag. Kijk eens wat een pak vragen ik hier heb. 

[Laat dikke bundel papieren zien]. Het is een vraag over Anastasia, over 

uw zoon en dochter. De lezers zijn zeer bezorgd over hoe het Anastasia 

vergaat, hoe het met uw zoon gaat, of u contact met hen heeft, hoe het 

met hen gaat. 

Hoe is het met Anastasia en de kinderen? 

VM: ik heb mijn zoon en ook Anastasia al een aantal jaren niet gezien. Ik 

heb met de grootvader gesproken. Hij zegt dat Anastasia een tijdje 

afwezig zal zijn. Wat ik eruit opmaak, uit wat grootvader zei, is dat ze in 



een periode van een lange, lethargische slaap valt, waarbij de ziel zich los 

van haar in de ruimte kan bewegen. Misschien heb ik niet alles goed 

begrepen, maar hij vroeg: ‘Voel je zelf dan niet dat ze rondzweeft in de 

ruimte, boven de mensen in diverse landen?’ Dit was aanvankelijk ook zo 

uitgedacht, zelfs in het eerste boek komt het al aan de orde: ‘ik weet hoe 

de duistere krachten zich massaal op mij zullen storten, maar ik ga het 

winnen, ik ben sterker.’ Om een of andere reden denk ik dat ze 

terugkomt, en ik wacht op dat tijdstip. Ik wil haar terugkeer waardig zijn. 

Ik probeer een ontwerp te maken voor mijn familiedomein. Ik heb een 

familiedomein in Rusland, te midden van andere familiedomeinen, 

volgens de principes van mijn zoon. Maar ik maak er geen haast mee, al 

zal ik het uiteindelijk afmaken. 

Als antwoord op deze vraag kan ik het volgende zeggen. Ik ben al in veel 

landen geweest. En ik begrijp wat het inhoudt dat zij rondzweeft boven 

diverse landen. Zo bestaat er een organisatie, Nexus, die hebben twee 

keer een Youth Summit bij de VN georganiseerd, waarvoor ze mij hebben 

uitgenodigd. Zij zeggen dat ze Anastasia voelen, en dat ze alle landen 

afgaat, omdat dit het nieuwe paradigma is dat de mensheid uit de crisis 

zal helpen. En deze mensen van Nexus beginnen ook in actie te komen. Ze 

kopen land, als ondernemers, en richten familiedomeinen in, zetten 

buurtschappen op.  Ze zijn er trots op dat ze namens Amerika dit idee 

omarmen en zeggen dat andere landen Amerika zullen volgen. En 

misschien is het zo dat andere landen Amerika zullen volgen. Maar het is 

ook goed mogelijk dat landen Rusland gaan volgen en de Tsjechische 

Republiek.  

Ik denk wel dat mijn zoon gaat komen [naar de bewoonde wereld], en dat 

hij zijn zielenmaatje gaat vinden en dan teruggetrokken gaat leven. 

Gewoon, simpel, op zichzelf leven en helpen met het bouwen van 

mentale beelden om mensen te helpen. Dat hij onzichtbaar helpt – niet 

zichtbaar als een of andere goeroe of leraar –, zoals Anastasia wil.  

Ik zou heel graag iets willen vertellen over de momenten die ik met mijn 

kinderen heb kunnen doorbrengen, en met Anastasia. Ik ga er nog meer 

over schrijven. Maar als ik er nu uitgebreid op inga, dan dwaal ik af van 

het onderwerp en dan is er geen tijd voor andere vragen. Maar jullie 

zullen het allemaal kunnen voelen. Ik doe dit alles ook voor hen. Dat ik 

naar jullie toekom, is voor hen. Van afstand had ik het gevoel dat ik hier 

moest zijn, en dus ben ik gekomen, ook al mag ik eigenlijk niet vliegen. 

Vraagsteller: Vladimir Megre, we hebben niet alleen vragen, maar ook 

dankbetuigingen van de mensen voor het feit dat u deze prachtige 

boeken geschreven heeft, en voor het feit dat u de hele wereld afreist 

voor dit soort geweldige bijeenkomsten, en mensen de gelegenheid biedt 

om met u te praten. 

Wie moet wie bedanken? 

VM: Dank u wel hiervoor, maar ik wil het volgende zeggen. Het is de grote 

vraag wie er meer weet, wie er meer geeft, ik als degene die de boeken 

geschreven heeft, of de mensen die begrijpen wat er tussen de regels 

staat. Die het begrijpen, voelen en in actie zijn gekomen. Wie is er 

belangrijker. Ik denk dat dit geldt voor de mensen bij wie het kwartje 

gevallen is. Zij zijn gaan handelen en doen nu meer dan ik. Dus enorm veel 

dank aan jullie, voor het feit dat jullie het begrijpen, en voor de feedback 

vanuit jullie hart. 

Vraagsteller: Vladimir Nikolajevitsj, opnieuw vragen over het 

familiedomein. Mensen vragen zich af hoe ze om moeten gaan met de 

situatie waarbij één persoon de boeken leest en ze begrijpt en naar deze 

boeken willen leven, maar dat hun partner hier niet achter staat. Hoe los 

je dit op? 



Verschillende visies 

VM: Maak je gewoon uit deze situatie los. [met ondeugende grijns] 

[Ongelovig en opgewonden gelach in de zaal]. Dit soort situaties zijn er 

altijd geweest en zullen er altijd zijn. Daar zijn veel redenen voor. Ik zal 

wat voorbeelden noemen.  

De eerste situatie waarom er over en weer onbegrip is. Je hebt een man, 

hij heeft een huis voor je gekocht, een auto, hij wordt als een vermogend 

man beschouwd. Je gaat naar hem toe en zegt: ‘Alles is verborgen in deze 

woorden, in deze woordcombinaties, in deze lettercombinaties, in de 

klanken.’ Hij heeft dan wel een huis gekocht voor het gezin, kinderen en 

kleinkinderen voortgebracht, maar je zegt tegen hem: ‘Luister, wij hebben 

ons halve leven achter ons, en wat hebben we gedaan? Wat laten we 

onze kinderen na? Een auto die over niet al te lange tijd helemaal verroest 

is, een huis dat nu al een renovatiebeurt kan gebruiken, we moeten echt 

een familiedomein inrichten. We zijn toch niet dwaas? Zoveel verloren 

jaren.’ Als de vrouw op deze wijze iets tegen haar man zegt, weet je wat 

er dan in zijn hoofd gebeurt? Hij zal haar woorden niet goed opvatten, 

want hij zal denken: mijn halve leven heb ik me kapotgewerkt, en al die 

tijd vond ze het fantastisch, en nu opeens ben ik niet meer de juiste man 

voor haar. 

Nog een situatie: ze vertelt hem hetzelfde, maar op een andere toon. Met 

andere woorden. Ze zegt: ‘Weet je, mijn lief, je doet zo je best, je zorgt 

goed voor ons gezin, je zorgt voor onze kinderen. Weet je, ik heb een 

droom. Het komt erop neer dat wij samen een familiedomein kunnen 

opbouwen, ik weet zeker dat je het kan.’ [applaus] En dan zal hij het tot 

stand brengen.  

In de film zagen jullie net een vrouw die zei: ik heb mijn voorouders hier 

uitgenodigd, de mensen die al dood zijn gegaan, ik breng ze bijeen in deze 

ruimte*). Ik ben mijn familiedomein aan het opbouwen.’ Ze zit op de 

veranda van haar huis. Jullie hebben in de film gezien dat ze het huis zelf 

heeft gebouwd. Haar echtgenoot heeft haar alleen financieel geholpen. 

Weten jullie wie deze vrouw is? Ze is mindervalide, verplaatst zich in een 

rolstoel. Nadat ze de boeken gelezen had, nam ze een taxi naar de 

buurtschap. Ze kocht een hectare grond. Ze woonde in een tent en begon 

in alle rust het huis te bouwen. En haar man begon haar geld te geven. 

Waarom deed hij dat? Omdat hij van haar hield en nog steeds van haar 

houdt. Op hun huwelijksverjaardag had ze in haar eentje thuisgezeten, en 

hij had haar gevraagd wat hij haar cadeau moest geven. Zij had gezegd dat 

ze graag een hectare grond zou krijgen, om er haar familiedomein in te 

richten. Hij had zich bijna laten ontvallen dat dit onmogelijk was, ze kon 

immers niet eens zelfstandig uit haar rolstoel komen. Ze zei: ‘Je stelde mij 

een vraag en ik heb je antwoord gegeven.’ Dus gaf hij haar deze hectare 

grond. En nu staat daar een huis, met een buitenkeuken, een tuinkoepel 

en egaal plankenpad rond het huis. Ze kan daar met haar rolstoel zelf 

rondrijden, naar de buitenkeuken gaan, naar de tuinkoepel, en het 

allerbelangrijkst, ze heeft nu een heleboel vrienden. Hoe had ze dit aan 

haar man kunnen uitleggen?  

Er kwam een delegatie uit Amerika op bezoek in Rusland. Daar zat ook 

een man in een rolstoel bij. Je had eens moeten zien hoe zij daar, zonder 

dat ze elkaars taal spraken, samen rond het kampvuur zaten, op het 

familiedomein van deze vrouw. Deze vrouw onderhoudt contact met 

Maya Ladilova. Ze wilde niet in deze film. Ze zei: ‘Ik ben hier dan wel, 

maar ik kruip rond op mijn knieën, langs de bedden in de tuin, en ook als 

ik uit mijn tent kom. De mensen zullen me voor gek verklaren.’ Ik ben naar 

haar toe gegaan en heb tegen haar gezegd: ‘Natuurlijk wil je niet dat 

iedereen je op je knieën rond ziet kruipen. En dat mensen zien dat je huis 

nog niet af is. Jij wil het pas laten zien als het helemaal klaar is. Maar je 



hebt niet in de gaten dat een heleboel mensen net als jij mindervalide 

zijn. “Blijf alsjeblieft,” zeggen ze als er bezoek komt, “of zorg in ieder geval 

dat er een helling wordt aangelegd zodat ik ten minste naar buiten kan.” 

Deze mensen zitten vast in hun appartement. Ze denken dat ze geen 

toekomst hebben. Als jij een appél zou doen op deze mensen, als jij ze zou 

laten zien wat jij hier hebt, dan zou je miljoenen mindervalide mensen 

kunnen helpen om uit hun rolstoel op te staan.’  

Uiteindelijk stemde ze ermee in om filmster te worden. Nu zijn we op 

zoek naar een cameraman of -vrouw in wie zij vertrouwen stelt. Ze 

onderhoudt nu alleen maar contact met Maya, en Maya heeft 

onvoldoende ervaring als cameravrouw. Maar misschien gaat ze dat wel 

leren. En dan maken we een film en zullen we laten zien dat zelfs mensen 

in een rolstoel met een familiedomein een toekomst hebben. Wat kan ik 

verder nog zeggen? Als antwoord op de vraag waarom mannen en 

vrouwen elkaar niet begrijpen, en wat je moet doen als de ene partner er 

wel aan toe is om een familiedomein op te bouwen en de andere niet. Ik 

kan de mannen vertellen wat ze moeten doen, als hun vrouw hen 

voorstelt om familiedomein op te bouwen, want dit idee wordt naar 

voren gebracht door de vrouwen. Als een vrouw haar man dit voorstelt, 

dan zou de man moeten reageren met: ik zal alles in het werk stellen om 

dit familiedomein op te bouwen, maar beloof jij me dan dat als het huis er 

eenmaal staat, jij er ons kind zult krijgen. 

Er zijn een heleboel manieren om dit op te lossen. Maar denk erover na 

en als je een suggestie hebt, geef die dan alsjeblieft aan ons door. En als 

iemand er al helemaal genoeg van heeft en een echtscheiding wil, tja, dan 

moet je misschien gaan scheiden.  

Er zijn immers talrijke internet datingsites. Je weet wel, datingsites waar 

mensen een oproep doen voor reisgezelschap naar een resort, of om 

samen plezier te maken, iedereen weet waarom mensen op die sites naar 

elkaar op zoek zijn. Maar zoals ik al heb gezegd, de meeste mensen zijn 

niet bezig met het modelleren, met het in gedachten vormgeven van hun 

toekomstige leven.  

Dating site voor familiedomeinen 

Er is echter één andersoortige website waar mannen en vrouwen naartoe 

schrijven.  De mannen schrijven: ik ben op zoek naar een vrouw om een 

familiedomein mee op te bouwen. Je kunt deze website bezoeken. Ga 

maar eens een kijkje nemen. [www.anastasia.ru/en/social]. Er zijn een 

heleboel mensen op zoek. En er zijn veel drukbezochte datingsites. Waar 

mensen hun verhaal vertellen, waar je foto’s ziet van vrouwen die hun 

figuur goed uit laten komen, in allerlei posities, foto’s van hun leven.  

Op onze site kun je inloggen, en dan zie je bijvoorbeeld een van de 

vrouwen met een bijl in de hand staan, ze schrijft: ik ben op zoek naar een 

levensgezel om een familiedomein mee te creëren. Deze vrouw is 

bovendien een healer. Op een van de lezersbijeenkomsten zei ze: ‘Tja, het 

zijn allemaal van die prachtige vrouwen. Hoe kan ik concurreren met al 

die mooie benen.’ Ik zei tegen haar: ‘Kijk eens hoe sterk jij bent, til maar 

eens een zwaar houtblok op je schouder en ga daar staan, ten overstaan 

van anderen.’ Ze is echt heel sterk. Ze tilde het houtblok niet op, maar 

legde het op de grond en hield het vast. ‘Waarom til je het niet op?’ vroeg 

ik, en ze antwoordde: ‘stel je voor dat iemand bang wordt om met mij in 

contact te komen.’ Maar een datingsite is om anderen te leren kennen.  

Andere manieren om je partner te leren kennen 

Weet je hoe je ook andere mensen kunt ontmoeten? In de oudheid, als 

een man op zoek was naar een vrouw, ging hij het dorp in, klopte aan bij 

mensen en zei dat hij op zoek was naar werk. Iedereen wist dat dit een 

smoes was, dat hij gewoon op zoek was naar een geliefde. Niemand geeft 



hem werk. Tot hij bij haar huis aankomt. Ze geeft hem een klus, nu komt 

het eropaan, hij gaat aan het werk, en zij maakt wat te eten klaar, of 

misschien betaalt ze hem. Als dit uitmondt in liefde, blijft hij bij haar en als 

dit niet het geval is, biedt hij zich bij een andere vrouw als helper aan. En 

zolang niemand zich beledigd voelde, werkte deze smoes van ‘werk 

zoeken’ heel goed.  

En een vrouw op zoek naar een partner zou in een buurtschap heel goed 

kunnen aanbieden om iemand in de tuin te helpen. En zijn dus allerlei 

manieren.  

We deden ook wel dat we mensen bijeenbrachten op een schip en een 

paar dagen gingen varen. Mensen leren elkaar kennen, dat wil zeggen dat 

ze andere mensen ontmoeten die ook op zoek zijn naar een levensgezel. 

Tot nu toe doen we dit alleen Rusland, maar misschien moeten we het 

wel internationaal gaan doen. Dat wordt echt heel boeiend. Er zijn zoveel 

mooie, intelligente vrouwen, die zoveel mannen gelukkig zouden kunnen 

maken. Waarom zijn ze niet getrouwd? Omdat ze zich passief opstellen en 

er niet op uitgaan. Zo zijn er ook een heleboel fantastische kerels, en dat 

is ook waarom ik wil dat deze website de meeste impact krijgt. Ik weet 

nog niet hoe, en als iemand ideeën heeft, laten we ze ten uitvoer 

brengen. Hoe we deze website heel populair kunnen maken. 

Vriendschappen sluiten met mensen uit allerlei landen. 

 

Ik kan het niet aanzien. Een jonge man leest de boeken, stopt met roken 

en drinken. Hij heeft geen cent te makken, bedenkt iets, koopt een goeie 

bijl, hij gaat in de leer bij houthakkers en inmiddels heeft deze jongeman 

een huis. Een hectare grond, een tuin, een auto. En hij is nog steeds 

alleen! [Iemand fluistert: hij is getrouwd.] Is hij getrouwd? Wanneer is hij 

getrouwd? Met wie? Nou in ieder geval was hij lange tijd niet getrouwd. 

Maya weet er meer van, kennelijk is hij inmiddels getrouwd. Lange tijd 

was dat niet het geval, en ik dacht dat hij nog steeds beschikbaar was. 

Maar er zijn een heleboel van deze prachtige verhalen. Genoeg over de 

website. Live is sowieso leuker. Volgende vraag. 

 

Vraagsteller: Een klein vraagje maar, en het is de laatste. Waar kan ik 

contactinformatie vinden over de familiedomeinen en buurtschappen in 

Rusland? Bestaat er een website, een overzicht? 

VM: Er is een website: www.anastasia.ru. Daar vind je een overzicht van 

de buurtschappen van familiedomeinen in Rusland. 

Vraagsteller: Mag ik nog een vraag stellen? Anastasia heeft de mensen uit 

het tijdvak van de duistere krachten geleid. Wanneer komt de doorbraak 

en vertrekken de duistere krachten van de aarde? 

Tijdvak van de duistere krachten 

VM: Anastasia heeft de mensen uit het tijdvak van de duistere krachten 

geleid. Wanneer iemand gelukkig is, wanneer hij of zij een droom heeft, 

dan kan de plek waar hij woont nog zo oncomfortabel zijn, maar dan leeft 

hij in zijn droom in een knusse ruimte. Zij heeft deze droom aangereikt, en 

deze wordt door mensen in vervulling gebracht, en zal nog door anderen 

in vervulling worden gebracht, maar alles kan het beste stap voor stap tot 

stand komen. Dat is echt heel belangrijk. Stel je voor dat iedereen tegelijk 

in zijn hoofd door een bliksemstraal wordt geraakt, en ze allemaal tegelijk 

met de opbouw van een familiedomein willen beginnen, wie repareert er 

dan het riool in de steden, wie zorgt voor de watervoorziening? Wie past 

er op de stad? In Detroit in Amerika is het afschuwelijk om te zien hoe 

mensen de stad hebben achtergelaten, het is dus noodzakelijk dat het 

geleidelijk aan gebeurt.  



Er schoot me net iets te binnen. Jullie vragen waar Anastasia is. Ik dacht, 

wat is er in de ziel van deze vrouw*), maar wat er ook gebeurd is, of ze 

het nu moeilijk of makkelijk heeft, ik wil namens mijzelf, en misschien ook 

wel namens jullie, dankjewel tegen haar zeggen voor wat ze heeft gedaan.  

Geen grenzen 

Het is onvoorstelbaar wat hier gebeurt. Ik zit hier, een gewone Russische 

man, met jullie te praten. En jullie, mijn beste lezers, uit verschillende 

landen, zitten daar en luisteren. Er zijn geen grenzen voor ons. En we 

hebben geen diplomaten nodig, die altijd aan het onderhandelen zijn en 

het nooit ergens over eens worden. [Applaus]. 

Karavaan door Europa 

Er is maar één ding dat ik spijtig vind. Mensen komen van ver, maken een 

lange reis, en dan kunnen we elkaar hier slechts twee of drie uur 

ontmoeten. Ik heb bedacht dat we een karavaan van campers moeten 

organiseren. Waarmee we door Europa trekken, waar Russische 

ondernemers met ons mee komen, waar we marktkramen opzetten, films 

vertonen, vertegenwoordigers van de Russische buurtschappen 

uitnodigen en aan het woord laten. We komen naar Tsjechië, houden 

enkele dagen halt bij een prachtig meer, met een motel in de buurt, en 

iedereen kan komen, om elkaar te ontmoeten, of om je aan te sluiten bij 

de karavaan als je dat wil. En dan met die grote karavaan door heel 

Europa te trekken, door de VS, Japan. De mensen in Japan zijn heel 

gevoelig voor de boeken en voor het idee van de familiedomeinen. Wat 

vinden jullie van dit idee, lijkt het jullie een goed plan? [instemmend 

applaus.] 

Ik wil nog wel wat vragen beantwoorden, je kunt ze direct vanuit de zaal 

stellen. 

Vraagsteller: wat denkt u van ons huidige onderwijssysteem, en hoe het 

verder moet in de toekomst, hoe zou het onderwijs van kinderen, van 

kleuters eruit moeten zien? 

Onderwijs in de toekomst 

VM: Er bestaat geen snel antwoord op deze vraag. Het onderwijs zou 

vorm moeten krijgen zoals het in de oudheid ging. Waar kinderen niet 

naar leraren werden gebracht, maar leraren de dorpen bezochten en de 

kinderen wetenschap leerden. Als er een goede leraar kwam, dan 

luisterden de kinderen naar hem en kwamen ook de ouders luisteren. 

Vervolgens werd hij uitgenodigd om te blijven overnachten, kreeg hij te 

eten en werd waarschijnlijk ook betaald. Kwam er een slechte leraar, dan 

kon hij de aandacht van de kinderen niet vasthouden en liepen ze weg. 

Deze leraar werd niet uitgenodigd om te blijven overnachten. Stel je eens 

voor wat deze natuurlijke selectie van leraren teweegbracht. Dit was het 

korte antwoord. 

Maar dit is het soort onderwijs dat we in de toekomst zullen hebben.  

Dank jullie wel. 

 

Tot besluit [25:12}: Optreden van Tsjechische barden en andere musici 

*)  Niet exact duidelijk of dit is wat hier wordt bedoeld – zodra het 

antwoord uit Rusland komt wordt deze passage mogelijk aangepast. 
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