APIE NRTIC
NRTIC yra nevyriausybinė organizacija, teikianti informaciją ir
pagalbą asmenims, susidūrusiems su naujaisiais religiniais
judėjimais. Centro steigėjai yra psichologijos, teisės,
religijotyros, religijos sociologijos, religijos filosofijos,
Bažnyčios istorijos bei teologijos sričių specialistai.
NRTIC nepriima jokios paramos iš grupių, apie kurias
teikia informaciją visuomenei.
NRTIC teikia objektyvią informaciją apie naujuosius religinius
judėjimus (NRJ - kultus, sektas, alternatyvias religijas). Tokia
informacija suteikia galimybę daryti atsakingus pasirinkimus,
mažina socialinę įtampą, kuri kyla dėl NRJ veiklos. NRTIC,
bendradarbiaudamas su kitų sričių specialistais, siekia padėti
buvusiems ir esamiems NRJ nariams atkurti santykius šeimoje,
gauti kvalifikuotą psichologinę ar teisinę pagalbą. Mūsų tikslas
– plėtoti pilietinę visuomenę, grįstą pasitikėjimu ir tolerancija.
Organizacijos adresą ir telefonus pasiteiravimui rasite šio
lankstinuko nugarėlėje.
R e l i g i j a . l t – NRTIC tvarkoma išsamiausia svetainė apie
religiją ir naujuosius religinius judėjimus lietuvių kalba.
Svetainėje pateikiama religinio gyvenimo Lietuvoje analizė,
religijos sociologijos, religijotyros tekstai.
Atskira rubrika svetainėje skirta tiems, kuriems, susidūrus su
„sektomis“, reikalinga pagalba.

Šio lankstinuko leidimas finansuotas pagal 2007–2013 m.
Europos Sąjungos užimtumo ir socialinio solidarumo
programą (PROGRESS). Daugiau informacijos rasite:
http://www.religija.lt/nrtic-dalyvavimas-progress-projekte

Į mus galite kreiptis:
Paštu: Traidenio g. 10-1,
LT-08119 Vilnius
El. paštu: info@religija.lt
Telefonu:
Milda Ališauskienė: 8 686 13183
Donatas Glodenis: 8 685 44611
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Klausimus naujųjų religijų specialistams
galite užduoti NRTIC žiniatinklio svetainėje
Religija.lt

NRTIC teikia nemokamas konsultacijas religinių ir
pseudo religinių judėjimų klausimais. Dėl konsultacijų
prašome teirautis telefonu arba el. paštu.
© NRTIC, 2013. Visos teisės saugomos.
Dauginti ir platinti leidžiama nekomerciniais tikslais.
Platinti pakeistą tekstą ar tik dalį lankstinuko draudžiama.

Informacija apie naujuosius
religinius judėjimus

Anastasijos
judėjimas

KAS TAI?
Anastasijos judėjimas, arba anastasininkai – apie 1997 m.
vidurio Rusijoje susiformavęs aplinkosauginis „Naujojo
amžiaus“ dvasingumo reiškinys. Judėjimo atstovai
anastasininkai – Vladimiro Megrė knygų serijoje
„Skambantys Rusijos kedrai“ aprašytų idėjų siejami
bendraminčiai. Dešimtyje iki šiol išleistų knygų kalbama
apie žmogaus ryšį su gamta, Visata ir dievu, pasaulio
sukūrimą, minties galią, gebėjimą modeliuoti ateitį, vyro ir
moters ryšį, vaikų auklėjimą, giminės reikšmę, meilės
erdvės steigimą. Pagrindinė knygų veikėja – Sibiro
miškuose gyvenanti jauna atsikyrėlė Anastasija, kurios
mokymas susijęs su natūralizmo, ekologijos ir dvasingumo
idėjomis, veikia svarbiausias anastasininkų vertybes.
Anastasininkai keliasi į ekologines giminės sodybų
gyvenvietes, kuriose gali kurti ir puoselėti alternatyvą
eschatologiškai traktuojamai technokratinei sistemai
(gamtos egzistencijai priešingą žmonių suformuotą aplinką,
priverstinai steigiančią būtinąsias, laisvę ir kūrybingumą
apribojančias elgesio taisykles) orientuotoms, asmeniui
primestoms socialinėms struktūroms – maždaug 1 ha žemės
dydžio meilės erdvės – rojaus žemėje kampelį.

KAS ĮKŪRĖJAS?
Judėjimo pradžia siejama su nuo 1996 m. ruso V. Megrė
rašoma „Skambantys Rusijos kedrai“ knygų serija. Joje
pateiktų idėjų pagrindu įvairiose šalyse susiformavo knygų
skaitytojų klubai, individualios įvairių pomėgių grupelės,
giminės sodybos ir jų gyvenvietės. Autorius tiesiogiai
judėjimui nevadovauja, tačiau netiesioginę įtaką daliai su
judėjimu susijusių procesų turi. V. Megrė dalyvauja
(daugiausiai – Rusijoje) anastasininkų organizuojamose
paskaitose, konferencijose, festivaliuose ir kt.; turi gimininę
sodybą anastasininkų gyvenvietėje „Zavetnoje“ šalia
Vladimiro miesto Rusijoje. Nuo 1999 m. yra įsteigęs taip
vadinamą Vladimiro kultūros ir kūrybos rėmimo fondą
„Anastasija“, su šiuo fondu susijusią dalies anastasininkų
veiklą palaikančią internetinę svetainę www.anastasia.ru ir
su knygų serijos idėjomis siejamos produkcijos platinimo
tarptautiniu mastu šeimos verslą.

KUR ŠIS JUDĖJIMAS VEIKIA?
Įvairios anastasininkų grupės veikia Rusijoje ir kitose
posovietinėse valstybėse, Vakarų Europoje, Skandinavijoje,

JAV, Kanadoje, Australijoje, Pietų Afrikos Respublikoje ir
kt. Judėjimo atstovų narystė nefiksuojama, tad nurodyti
Anastasijos idėjas palaikančių žmonių skaičių nėra
paprasta. Lietuvoje šio judėjimo pradžia siejama su pirmojo
minėtos knygų serijos skaitytojų klubo „Skambantys
kedrai“ įsteigimu Kaune 2002 m. vasario 20 d. Tokie
klubai įsteigti ir kituose miestuose, dalis juose
besilankančių žmonių yra įsitraukę į giminės sodybų
formavimą. Anastasininkų duomenimis 2013 m. Lietuvoje
buvo 36-ios (įprastai vienos ar kelių šeimų) giminės
sodybos arba jų gyvenvietės.

KUO TIKI ANASTASININKAI?
Anastasijos idėjų vienijami asmenys orientuojasi į įvairias
veiklas, save priskiria įvairioms religinėms
denominacijoms ir pan. Vis dėlto, jie gali būti apibūdinami
kaip dvasingumo ieškotojai, t. y. juos vienija alternatyvios
dvasingumo paieškos, alternatyvus gyvenimo stilius, taip
pat Anastasijos filosofija arba vienos ar kitos šios
filosofijos idėjos, iš kurių svarbiausios – laisvė, kritinis
mąstymas ir sąmoningumas, dvasinis tobulėjimas,
neegoizmas, ekologija, „grįžimas į gamtą“, meilės erdvių
kūrimas, giminės ryšių atgaivinimas, tradicijos
rekonstravimas ir tautiškumas. Judėjimo atstovams
esmiškai svarbu „grįžti į gamtą“ – išsilaisvinti iš sistemos ir
atgauti prarastą dvasingą ryšį su aplinka. Anastasininkų
tikėjimai ir dvasingumo paieškos neretai susiję su „Naujojo
amžiaus“ eklektiniais ir sinkretiniais mokymais bei
praktikomis, veikiančiomis jų tikėjimo ypatumus
(pavyzdžiui, neapibrėžtą tikėjimo ir dievo sampratą),
gamtinio dvasingumo bruožus (orientaciją į gamtą ir žemę),
požiūrio į pasaulio ateitį (judėjimui būdingą milenaristinį
ateities modeliavimą), populiarios ezoterikos, magijos,
pagonybės ir kt. aspektus ir jų įtraukimą į judėjimo
pasaulėžiūrines struktūras.

KAIP JIE GYVENA?
Anastasininkai steigia (įprastai šalia miestų) individualias
giminės sodybas ir jų gyvenvietes. Giminės sodyba, kaip
tam tikras gamtoje formuojamas asmeninės gimtinės
vienetas, kurioje formuojama meilės erdvė (šį procesą
sutapatinant su dievo kūryba) – tai idealusis ne tik
alternatyvios visuomenės, bet ir „mini visatos“, jungiančios
žmogų, gamtą ir Visatą, modelis. Manoma, kad geriausia
meilės erdvę kurti yra porai, kuri, sąmoningai suformavusi

išskirtinę erdvę, joje tuoktųsi, pradėtų, gimdytų ir augintų
vaikus. Neretai tikima, kad individualiai sukurtoje meilės
erdvėje gyvenantis žmogus turi galimybę joje atgimti
kitame gyvenime. Kasdienybėje anastasininkai praktikuoja
natūralų ir/ar ekologinį gyvenimo būdą (t.y., vartoja
natūralų, kuo mažiau apdirbtą, maistą, yra vegetarai,
veganai ar žaliavalgiai, dėvi iš natūralių medžiagų
pagamintus rūbus, užsiima ekologine žemės ūkio veikla,
realizuoja ekologinės architektūros projektus ir pan.);
domisi archajinėmis įvairių etninių grupių (ypač savosios)
tradicijomis ir/ar bando jas rekonstruoti; siekia darnaus
santuokinio vyro ir moters bendravimo, sąmoningo vaikų
auginimo, tradicinių giminystės ryšių palaikymo.

KUO JUDĖJIMAS PATRAUKIA?
Anastasijos filosofija, kurios ištakos – posovietinė aplinka,
orientuojasi į globaliai reikšmingas šiuolaikines
dvasingumo ir individualizmo, laisvės ir ekologijos idėjas
(ir jas išreiškia), kurios ypač aktualios alternatyvių
dvasingumo formų ieškančiam individui. Patrauklūs
giminės sodybose įgyvendintini socialinių problemų
sprendimo būdai: didinti asmeninį sąmoningumą bei
tobulumą, dvasingumą bei kūrybingumą; „grįžti į gamtą“;
tinkamai auginti vaikus ir jiems suteikti alternatyvų
išsilavinimą; rasti būdą dirbti mėgstamą (dažniausiai
kūrybinį), nuo sistemos nepriklausomą darbą; palaikyti
asmeninę ir aplinkos ekologiją – gyventi natūraliai. Dėl
tokių patrauklių judėjimo idėjų ir praktikų jis neapsiriboja
posovietiniu regionu ir toliau plinta pasaulyje.

PROBLEMOS, KONTROVERSIJOS
Giminės sodybų gyvenvietėse įsikūrę tik pavieniai
gyventojai, tad šis projektas vis dar išlieka tik idėjinės
plotmės, jo realizacija neretai yra pernelyg užsitęsusi
(išimtis – keletas pavykusių projektų Rusijoje (pavyzdžiui,
„Kovčegas“ (Kalugos apskritis) ir „Rodnoje“ (Vladimiro
apskritis). Neretai kritikuojama su Anastasijos idėjomis
siejama V. Megrė veikla (knygų rašymas ir leidyba,
internetinės svetainės palaikymas, verslas) kaip iš esmės
sėkmingas, bet nebūtinai etiškas, verslo projektas. Taip pat
nevienareikšmis judėjimo vertinimas žiniasklaidoje
(įprastai minimos visuomenėje populiarėjančios judėjimo
ekologinės alternatyvos; akcentuojant judėjimo religines
apraiškas, jis vertinamas neigiamai) verčia anastasininkus
vengti viešai minėti dvasinį judėjimo pobūdį.

