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Pismo poÊwi´cone krzewieniu idei humanistycznych i produchowych, propagowaniu nurtu ˝ycia ekologicznego, upowszechnianiu zdrowego trybu ˝ycia (jarstwo, ruch, çwiczenia, kontakt z przyrodà), upowszechnianiu
ekotechnologii, ochronie Êrodowiska, ochronie praw cz∏owieka i praw zwierzàt, poznawaniu kultury duchowej,
sztuki i tradycji indoeuropejskiej (słowiaƒskiej, Êiwaickiej, celtyckiej, aryjskiej).

Mitologia mi´so˝erstwa
a wegetarianizm!
Wegetariaƒskie Zdrowe Od˝ywianie
przez tysiàclecia było i jest znacznie zdrowszà dla ludzkoÊci opcjà dietetycznà ni˝
mi´so˝erstwo czy wszystko˝erstwo zwane
te˝ od˝ywianiem mieszanym. DziÊ nawet
agencje rzàdowe i eksperci ochrony zdrowia
przekonujà ludzi, aby jedli mniej produktów pochodzenia zwierz´cego, a wiecej jarzyn, ziaren, owoców i roÊlin stràczkowych.
Jest to oznaka ka˝dej post´powej medycyny o ludzkim obliczu i ka˝dych humanitarnych rzàdów, ˝e zajmujà si´ promowaniem
zdrowego, jarskiego, opartego na produktach roÊlinnych od˝ywiania, oznaka ucywilizowania społeczeƒstw wychodzàcych z
mroków Êredniowiecza. Wszystkie uczciwie przeprowadzone badania naukowe
dowodzà, ˝e wegetarianizm jest zdrowszy
dla ludzi, a z konsumpcjà mi´sa wià˝à si´
choroby i przedwczesna Êmierç. ˚ywienie
wegetariaƒskie ma praktycznie same zalety, tym bardziej, ˝e człowiek jest istotà z natury roÊlino˝ernà, posiadajàcà przewód pokarmowy typowy dla owoco˝ernych. Ka˝dy
rozsàdny człowiek, a szczególnie lekarz,
dietetyk zawsze b´dzie zalecaç jarskie,
roÊlinne od˝ywianie, ewentualnie czasem z
niewielkà iloÊcià miodu, jaj czy produktów
mlecznych, które jednak nie sà człowiekowi do ˝ycia konieczne, a mogà pomagaç
tym, którzy wybierajàc dobre zdrowie i
długowiecznoÊç przestawiajà si´ ze szkodliwych mi´so˝erczych zwyczajów na jarstwo.

Wegetarianizm
jest rozwiàzaniem
wszelkich problemów
głodu na Êwiecie ...
Trzoda chlewna i bydło wymagajà pastwisk, i upraw na których mo˝na by hodowaç zbo˝a i warzywa dla wykarmienia głodujàcej ludnoÊci nie tylko Trzeciego Âwiata. Karmienie zwierzàt rzeênych
powoduje wzrost głodu wÊród ludzi,
poniewa˝ ˝ywy inwentarz zjada ˝ywnoÊç
z pól i łàk, z których produkty mogliby
konsumowaç ludzie. Wegetarianizm jest
rozwiàzaniem wszelkich problemów głodu na Êwiecie, a pola wykorzystywane
do produkcji pasz dla zwierzàt rzeênych
mo˝na wykorzystaç do uprawiania pokar-

mu dla ludzi, zmniejszajàc znacznie obszar
upraw. Pozwala to przeznaczyç wi´cej powierzchni na bardzo potrzebne lasy, które
produkujà tlen i pomagajà w utrzymaniu
równowagi, bioró˝norodnoÊci gatunków w
przyrodzie. Dieta efektywna dla małej zielonej planety, takiej jak Ziemia, to dieta
zielona, wegetariaƒska, od˝ywianie humanitarne, bez zb´dnego rozlewu krwi niewinnych oﬁar, jakimi sà zwierz´ta hodowlane, bestialsko mordowane w rzeêniach
szczególnie białej rasy. Skoro potrzeba na
ka˝dy kilogram wyprodukowanego mi´sa
kilkanaÊcie kilogramów pasz, to wiadomo, w sposób oczywisty, ˝e po˝ywienie
mi´sne jest całkowicie nieekonomiczne, a
koniecznoÊç jedzenia ciał zwierzàt w istocie zwłok, trupów, głoszà jedynie farmerzy- biznesmeni i pseudoeksperci z bran˝y
przemysłu okołorzeêniczego, z chciwoÊci,
dla okrutnego zysku, łatwego dochodu z
mi´snego konsumenta.

PrzyszłoÊç ludzkoÊci to
pójÊcie w kieruku zdrowej
alternatywy biodynamicznego, wegetariaƒskiego
rolnictwa ...
Hodowla zwierzàt jest tym, co prowadzi do głodu, a metody komercyjnego rolnictwa opartego na hodowli rzeênej
szkodzà Êrodowisku, niszczà przyrod´. Dodatkowo monopolistyczny system dystrybucji ˝ywnoÊci doprowadza do głodu i niedo˝ywienia sporà cz´Êç ludnoÊci
na planecie Ziemia. PrzyszłoÊç ludzkoÊci
to pójÊcie w kierunku zdrowej alternatywy w postaci biodynamicznego, wegetariaƒskiego rolnictwa opartego na uprawie
owoców, jarzyn, zbó˝ i roÊlin stràczkowych,
gdzie hodowla ˝ywego inwentarza ogranicza si´ do produkcji mleka i jajek w humanitarny dla zwierzàt hodowlanych sposób. Krowa daje mleko, owca wełn´ a kura jajka i ta stara màdroÊç musi si´ całkowicie odrodziç w nowym wieku ewolucji Êwiata. Âwiat wegetariaƒski polegajàcy
wyłàcznie na produktach roÊlinnych jako êródle po˝ywienia jest praktycznym i
ekologicznie rozsàdnym pomysłem, a jeÊli
liczba ludzi wzroÊnie znacznie powy˝ej

dziesi´ciu miliardów, to b´dzie absolutna
koniecznoÊç, z czego zdajà sobie spraw´
inteligentni przywódcy paƒstw i rzàdów w
post´powych paƒstwach Êwiata.
Wspomniany czasem urojony problem
z witaminà B12 w rzeczywistoÊci nie istnieje i nigdy nie istniał, a wystarczy zjadaç
codziennie razowe pieczywo, ziarna pełne zbó˝ czy płatki z pełnych ziaren zbó˝,
aby organizm miał pod dostatkiem witaminy B12. Dro˝d˝e tak˝e zawierajà witamin´
B12 w postaci przyswajalnej, a codzienne
jedzenie ziaren jakiegoÊ z kilku zbó˝ polecali m´drcy ju˝ w dalekiej staro˝ytnoÊci.
Witaminy B12 nie ma w pieczywie białym ani w białej màce, ale takie oczyszczone produkty nie nale˝à do ˝ywienia holistycznego, jakim jest jarstwo i ka˝da odpowiedzialna medycyna przestrzega przed
spo˝ywaniem białej màki w postaci białego chleba czy innych produktów. Wegetarianin nie spo˝ywa te˝ oczyszczonego chlorku sodu, a jedynie naturalnà sól
kamiennà oraz cukier w postaci prozdrowotnej, a nie bielutki raﬁnat, który jest
truciznà nap´dzajàcà chocia˝by depresje. Anemia dotyczy zresztà mi´so˝erców,
którzy nie spo˝ywajà zielonych produktów
roÊlin, niezb´dnego chloroﬁlu z roÊlin, potrzebnego do wytwarzania hemoglobiny w
organizmie. Codzienna porcja zieleniny
jest człowiekowi konieczna do ˝ycia, aby
z chloroﬁlu organizm mógł produkowaç
hemoglobin´, bez szukania mo˝liwoÊci zast´pczego jej wytwarzania. Witamina B12
jest te˝ w pełnym mleku krów, owiec czy
kóz i w przetworach takich jak jogurt naturalny, ale nie ma jej w mleku odtłuszczonym w iloÊciach wymaganych przez organizm. Mleko odtłuszczone działa zresztà
mocno alergizujàco, uczulajàco, stàd ci,
którzy spo˝ywajà produkty mleczne, powinni dbaç o to, aby piç pełne mleko, prosto od kozy czy krowy. Jogurt naturalny polecany jest tak˝e przez wiele projarskich i długowiecznych, staro˝ytnych kultur zdrowia, jak kultura cywilizacji wedyjskiej w Euroazji. Wszelkie płatki zbo˝owe,
chleb pełnoziarnisty, produkty z pełnej, razowej màki pi´ciu zbó˝ w codziennej diecie, dajà wystarczajàcà iloÊç witaminy B12
ka˝demu człowiekowi.

Mi´so˝erstwo to numer
jeden na liÊcie zabójców
zdrowia i ˝ycia ...
Zdrowe ˝ywienie ma wiele zasad, a profesjonalne jarstwo, nawet w radykalnej
wersji wegaƒskiej, to korzystanie w pełni z uroków zdrowego ˝ycia i radoÊç zdrowej długowiecznoÊci. Zalecenie, aby w
ciàgu tygodnia spo˝ywaç przynajmniej
pi´ç ró˝nych zbó˝ w ich pełnej postaci, tak˝e płatków, chleba, màki ma na celu uczynienie diety maksymalnie korzystnà
i wszechstronnà. Codzienna porcja zieleniny, produktów posiadajàcych roÊlinny
chloroﬁl tak˝e jest wymagana, a okresowe
posty wskazane ka˝demu dla optymalizacji
zdrowia. Woda musi byç oczywiÊcie czysta
i zdrowa, najlepiej êródlana, bez jakiejkolwiek toksycznej chemii w postaci dodatSTRONA 1
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kowych zwiàzków chloru czy ﬂuoru, które to substancje sà bardzo szkodliwe dla
zdrowia, toksyczne i niszczàce dla organizmu. Jedzenie musi mieç du˝o witamin
i mikroelementów, co zapewnia ˝ywienie
roÊlinne, gdy˝ mi´so zwierzàt jest produktem jałowym, obliczonym na zapchanie ˝ołàdka w czasie nieurodzaju i głodu,
produktem toksycznie zakwaszajàcym organizm. Staro˝ytni m´drcy powiadali, ˝e
mi´so to przyczyna stu chorób, a dziÊ wiadomo, dzi´ki szczegółowym post´pom medycyny, ˝e produkty mi´sne, zwierz´ce powodujà nawet du˝o wi´kszà iloÊç chorób i
cierpieƒ, włàcznie z nieludzkà degradacjà
człowieczeƒstwa, jakà jest zezwierz´cenie.
Mi´so˝erstwo i wszystko˝erstwo dokonywane w bezmyÊlny sposób to numer jeden
na liÊcie zabójców zdrowia i ˝ycia.
Weganie i wegetarianie istniejà od poczàtku historii ludzkoÊci, a pierwszymi weganami byli rajscy ludzie, Adam i Ewa,
którzy na owocach, jarzynach i zbo˝ach
prze˝yli prawie jedno tysiàclecie, co pokazuje długowiecznoÊç jaroszy od poczàtku
istnienia ludzkoÊci. Nigdy jarosz nie ma problemów z pozyskiwaniem witaminy B12, o
ile rzeczywiÊcie stosuje si´ do jarskiej diety, naturalnej dla człowieka, chocia˝ medyczni oszuÊci wiedzàc, ˝e w białym chle-

bie i w białej màce nie ma witaminy B12,
próbujà dla zysku i korzyÊci straszyç ludzi
w oszukaƒczy sposób.
Podobne historie odnoÊnie witaminy D tak˝e sà oszukaƒczym mitem, gdy˝
szczególnie witamina D jest w zasadzie
produkowana samoistnie przez organizm, o ile oczy absorbujà doÊç słonecznego Êwiatła, co zach´ca do codziennej porcji zdrowego ruchu na Êwie˝ym powietrzu w ciàgu dnia, szczególnie, gdy Êwieci
słoƒce. Rzekome ogromne zapotrzebowanie na witamin´ D u mi´so˝erców wynika
stàd, ˝e postaç tej witaminy w tłuszczach
zwierz´cych jest nieprzyswajalna dla organizmu, a wi´kszej iloÊci organizm potraﬁ
pobraç najwy˝ej 10% tego, co si´ spo˝ywa.
OczywiÊcie produkty mleczne posiadajà te˝
w miar´ przyswajalnà postaç witaminy D, a
najwi´cej jest w Ghi (Ghee), w klarowanym
maÊle z całej grupy mlecznych produktów,
co zaleca si´ osobom, które z powodu choroby nie przebywajà na otwartym powietrzu lub które siedzà długo w jaskiniach
czy pod ziemià. Wszystkie rzekome problemy z od˝ywianiem jarskim rozwiàzano
u zarania ludzkoÊci, a współczeÊne bardzo gruntowne badania naukowe nad jarstwem jedynie potwierdzajà dawnà wiedz´
naukowà o wegetarianizmie!

Wegetariaƒskie
od˝ywianie to podstawa
leczenia raka w ka˝dej
postaci, podstawa leczenia mia˝d˝ycy, chorób
serca, krà˝enia, demencji,
depresji, osteoporozy,
anemii, nerek i wszystkich
powa˝nych chorób
cywilizacyjnych.
W mi´sie nie ma nic zdrowego, a ju˝
szczególnie w czerwonym, dlatego dawniej
ludy euroazjatyckie, szczególnie Chiƒczycy
czy Hindusi, długo wygotowywali mi´so,
kilka razy, a˝ było pozbawione najgorszych
toksyn, jeÊli ju˝ z powodów nieurodzaju decydowano si´ na kawałek zwłok. Odwar z mi´sa oczywiÊcie był wylewany, co
jest najrozsàdniejszym rozwiàzaniem dla
mi´so˝erców i wszystko˝erców, którzy jednak zgodnie z naturà winni byç jaroszami!
Polecamy bezp∏atne opracowania oraz skrypty:
1. WEGETARIANIZM a CZ¸OWIECZE¡STWO
2. CZTERY GRUPY POKARMOWE ludzkoÊci
3. TIMOKRATYCZNY ustrój społeczny!
Zamówienia realizuje
Sekretariat Stowarzyszenia Macierz.

Powszechna Deklaracja Praw Cz∏owieka
Trzecia Sesja Ogólnego Zgromadzenia ONZ, obradujàca w Pary˝u, uchwaliła 10 grudnia 1948 roku jednomyÊlnie
Powszechnà Deklaracj´ Praw Człowieka. Dokument ten stanowi niewàtpliwie
jedno z najwi´kszych i najtrwalszych osiàgni´ç ONZ. Przetłumaczona na wi´kszoÊç
j´zyków Êwiata Powszechna Deklaracja
Praw Człowieka zbiera oraz porzàdkuje
osiàgni´cia i postulaty człowieka, który od
wielu setek lat toczy nieskoƒczonà jeszcze
walk´ o swojà wolnoÊç i swojà godnoÊç.

ZWA˚YWSZY, ˝e Narody Zjednoczone
przywróciły swà wiar´ w podstawowe prawa
człowieka, godnoÊç i wartoÊç jednostki oraz
w równouprawnienie m´˝czyzn i kobiet,
oraz wyraziły swe zdecydowanie popierania
post´pu społecznego i poprawy warunków
˝ycia w wi´kszej wolnoÊci,

ZWA˚YWSZY, ˝e uznanie przyrodzonej godnoÊci oraz równych i niezbywalnych
praw wszystkich członków wspólnoty ludzkiej jest podstawà wolnoÊci, sprawiedliwoÊci
i pokoju Êwiata,

ZWA˚YWSZY, ˝e jednakowe rozumienie tych praw i wolnoÊci ma olbrzymie znaczenie dla ich pełnej realizacji,

ZWA˚YWSZY, ˝e nieposzanowanie i
nieprzestrzeganie praw człowieka doprowadziło do aktów barbarzyƒstwa, które
wstrzàsn´ły sumieniem ludzkoÊci, i ˝e ogłoszono uroczyÊcie jako najwznioÊlejszy cel
ludzkoÊci dà˝enie do zbudowania takiego
Êwiata, w którym ludzie korzystaç b´dà z
wolnoÊci słowa i przekonaƒ oraz z wolnoÊci
od strachu i n´dzy,
ZWA˚YWSZY, ˝e konieczne jest zawarowanie praw człowieka przepisami
prawa, aby nie musiał - doprowadzony do
ostatecznoÊci - uciekaç si´ do buntu przeciw
tyranii i uciskowi,
ZWA˚YWSZY, ˝e konieczne jest popieranie rozwoju przyjaznych stosunków
mi´dzy narodami,
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ZWA˚YWSZY, ˝e Paƒstwa Członkowskie podj´ły si´ we współpracy z Organizacjà Narodów Zjednoczonych zapewniç
powszechne poszanowanie i przestrzeganie
praw człowieka i podstawowych wolnoÊci,

PRZETO Zgromadzenie Ogólne ogłasza uroczyÊcie niniejszà Powszechnà Deklaracj´ Praw Człowieka jako wspólny
najwy˝szy cel wszystkich ludów i wszystkich narodów, aby wszyscy ludzie i wszystkie
organy społeczeƒstwa - majàc stale w pami´ci
niniejszà Deklaracj´ - dà˝yły w drodze nauczania i wychowywania do rozwijania poszanowania tych praw i wolnoÊci i aby zapewniły
za pomocà post´powych Êrodków o zasi´gu
krajowym i mi´dzynarodowym powszechne i
skuteczne uznanie i stosowanie tej Deklaracji
zarówno wÊród narodów Paƒstw Członkowskich, jak i wÊród narodów zamieszkujàcych
obszary podległe ich władzy.
Art. 1. Wszyscy ludzie rodzà si´ wolni i
równi pod wzgl´dem swej godnoÊci i swych
praw. Sà oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni post´powaç wobec innych w
duchu braterstwa.

Art. 2. Ka˝dy człowiek posiada wszystkie prawa i wolnoÊci zawarte w niniejszej
Deklaracji bez wzgl´du na jakiekolwiek
ró˝nice rasy, koloru, płci, j´zyka, wyznania, poglàdów politycznych i innych,
narodowoÊci, pochodzenia społecznego,
majàtku, urodzenia lub jakiegokolwiek
innego stanu.
Nie wolno ponadto czyniç ˝adnej ró˝nicy
w zale˝noÊci od sytuacji politycznej, prawnej lub mi´dzynarodowej kraju lub obszaru, do którego dana osoba przynale˝y, bez
wzgl´du na to, czy dany kraj lub obszar jest
niepodległy, czy te˝ podlega systemowi powiernictwa, nie rzàdzi si´ samodzielnie lub
jest w jakikolwiek sposób ograniczony w
swej niepodległoÊci.
Art. 3. Ka˝dy człowiek ma prawo do ˝ycia,
wolnoÊci i bezpieczeƒstwa swej osoby.
Art. 4. Nie wolno nikogo czyniç niewolnikiem ani nakładaç na nikogo słu˝ebnoÊci;
niewolnictwo i handel niewolnikami sà zakazane we wszystkich swych postaciach.
Art. 5. Nie wolno nikogo torturowaç ani
karaç lub traktowaç w sposób okrutny, nieludzki lub poni˝ajàcy.
Art. 6. Ka˝dy człowiek ma prawo do uznawania wsz´dzie jego osobowoÊci prawnej.
Art. 7. Wszyscy sà równi wobec prawa
i majà prawo, bez jakiejkolwiek ró˝nicy,
do jednakowej ochrony prawnej. Wszyscy
majà prawo do jednakowej ochrony przed
jakàkolwiek dyskryminacjà, b´dàcà pogwałceniem niniejszej Deklaracji, i przed jakim-
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kolwiek nara˝eniem na takà dyskryminacj´.
Art. 8. Ka˝dy człowiek ma prawo do
skutecznego odwoływania si´ do kompetentnych sàdów krajowych przeciw czynom
stanowiàcym pogwałcenie podstawowych
praw przyznanych mu przez konstytucj´ lub
przez prawo.
Art. 9. Nikogo nie wolno samowolnie
aresztowaç, zatrzymaç lub wygnaç z kraju.
Art. 10. Ka˝dy człowiek ma na warunkach
całkowitej równoÊci prawo, aby przy rozstrzyganiu o jego prawach i zobowiàzaniach
lub o zasadnoÊci wysuwanego przeciw niemu oskar˝enia o popełnienie przest´pstwa
byç słuchanym sprawiedliwie i publicznie
przez niezale˝ny i bezstronny sàd.
Art. 11. Ka˝dy człowiek oskar˝ony o
popełnienie przestjpstwa ma prawo, aby
uznawano go za niewinnego dopóty, dopóki nie udowodni mu si´ winy zgodnie z
prawem podczas publicznego procesu, w
którym zapewniono mu wszystkie konieczne Êrodki obrony. Nikt nie mo˝e byç skazany za przest´pstwo z powodu działania
lub zaniechania nie stanowiàcego w chwili
jego dokonania przest´pstwa według prawa krajowego lub mi´dzynarodowego. Nie
wolno tak˝e wymierzaç kary wy˝szej ni˝ ta,
która była przewidziana w chwili popełnienia przest´pstwa.
Art. 12. Nie wolno ingerowaç samowolnie w czyjekolwiek ˝ycie prywatne, rodzinne, domowe, ani w jego korespondencj´,
ani te˝ uwłaczaç jego honorowi lub dobremu imieniu. Ka˝dy człowiek ma prawo do
ochrony prawnej przeciwko takiej ingerencji lub uwłaczaniu.
Art. 13. Ka˝dy człowiek ma prawo swobodnego poruszania si´ i wyboru miejsca
zamieszkania w granicach ka˝dego Paƒstwa.
Ka˝dy człowiek ma prawo opuÊciç jakikolwiek kraj, włàczajàc w to swój własny, i
powróciç do swego kraju.
Art. 14. Ka˝dy człowiek ma prawo ubiegaç si´ o azyl i korzystaç z niego w innym
kraju w razie przeÊladowania. Nie mo˝na
powoływaç si´ na to prawo w przypadku
Êcigania wszcz´tego rzeczywiÊcie z powodu
popełnienia przest´pstwa pospolitego lub
czynu sprzecznego z celami i zasadami Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Art. 15. Ka˝dy człowiek ma prawo do
posiadania obywatelstwa. Nie wolno nikogo pozbawiaç samowolnie obywatelstwa
ani nikomu odmawiaç prawa do zmiany
obywatelstwa.
Art. 16. M´˝czyêni i kobiety bez
wzgl´du na jakiekolwiek ró˝nice rasy,
narodowoÊci lub wyznania majà prawo
po osiàgni´ciu pełnoletnoÊci do zawarcia
mał˝eƒstwa i zało˝enia rodziny. Majà oni
równe prawa w odniesieniu do zawierania mał˝eƒstwa, podczas jego trwania i po
jego ustaniu. Mał˝eƒstwo mo˝e byç zawarte jedynie za swobodnie wyra˝onà pełnà
zgodà przyszłych mał˝onków. Rodzina
jest naturalnà i podstawowà komórkà

społeczeƒstwa i ma prawo do ochrony ze
strony społeczeƒstwa i Paƒstwa.
Art. 17. Ka˝dy człowiek, zarówno sam jak
i wespół z innymi, ma prawo do posiadania
własnoÊci. Nie wolno nikogo samowolnie
pozbawiaç jego własnoÊci.
Art. 18. Ka˝dy człowiek ma prawo
wolnoÊci myÊli, sumienia i wyznania; prawo
to obejmuje swobod´ zmiany wyznania lub
wiary oraz swobod´ głoszenia swego wyznania lub wiary bàdê indywidualnie, bàdê wespół z innymi ludêmi, publicznie i prywatnie,
poprzez nauczanie, praktykowanie, uprawianie kultu i przestrzeganie obyczajów.
Art. 19. Ka˝dy człowiek ma prawo
wolnoÊci opinii i wyra˝ania jej; prawo to
obejmuje swobod´ posiadania niezale˝nej
opinii, poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i poglàdów wszelkimi Êrodkami, bez wzgl´du na granice.
Art. 20. Ka˝dy człowiek ma prawo spokojnego zgromadzania i stowarzyszania si´.
Nikogo nie mo˝na zmuszaç do nale˝enia do
jakiegoÊ stowarzyszenia.
Art. 21. Ka˝dy człowiek ma prawo do
uczestniczenia w rzàdzeniu swym krajem
bezpoÊrednio lub poprzez swobodnie wybranych przedstawicieli. Ka˝dy człowiek ma prawo równego dost´pu do słu˝by publicznej w
swym kraju. Wola ludu jest podstawà władzy
rzàdu; wola ta wyra˝a si´ w przeprowadzanych okresowo rzetelnych wyborach, opartych na zasadzie powszechnoÊci, równoÊci i
tajnoÊci, lub na innej równorz´dnej procedurze, zapewniajàcej wolnoÊç wyborów.
Art. 22. Ka˝dy człowiek ma jako członek społeczeƒstwa prawo do ubezpieczeƒ
społecznych; ma równie˝ prawo do urzeczywistniania - poprzez wysiłek narodowy i
współprac´ mi´dzynarodowà oraz zgodnie
z organizacjà i zasobami ka˝dego Paƒstwa
- swych praw gospodarczych, społecznych i
kulturalnych, niezb´dnych dla jego godnoÊci
i swobodnego rozwoju jego osobowoÊci.
Art. 23. Ka˝dy człowiek ma prawo do
pracy, do swobodnego wyboru pracy, do
odpowiednich i zadowalajàcych warunków
pracy oraz do ochrony przed bezrobociem.
Ka˝dy człowiek, bez wzgl´du na jakiekolwiek ró˝nice, ma prawo do równej płacy za
równà pracj. Ka˝dy pracujàcy ma prawo do
odpowiedniego i zadowalajàcego wynagrodzenia, zapewniajàcego jemu i jego rodzinie
egzystencj´ odpowiadajàcà godnoÊci ludzkiej i uzupełnianego w razie potrzeby innymi
Êrodkami pomocy społecznej. Ka˝dy człowiek ma prawo do tworzenia zwiàzków zawodowych i do przyst´powania do zwiàzków
zawodowych dla ochrony swych interesów.
Art. 24. Ka˝dy człowiek ma prawo
do urlopu i wypoczynku, włàczajàc w to
rozsàdne ograniczenie godzin pracy i okresowe płatne urlopy.
Art. 25. Ka˝dy człowiek ma prawo do
stopy ˝yciowej zapewniajàcej zdrowie i
dobrobyt jego i jego rodziny, włàczajàc w
to wy˝ywienie, odzie˝, mieszkanie, opiekj

lekarskà i konieczne Êwiadczenia socjalne,
oraz prawo do ubezpieczenia na wypadek
bezrobocia, choroby, niezdolnoÊci do pracy,
wdowieƒstwa, staroÊci lub utraty Êrodków
do ˝ycia w inny sposób od niego niezale˝ny.
Matka i dziecko majà prawo do specjalnej
opieki i pomocy. Wszystkie dzieci, zarówno
mał˝eƒskie jak i pozamał˝eƒskie, korzystajà
z jednakowej ochrony społecznej.
Art. 26. Ka˝dy człowiek ma prawo do
nauki. Nauka jest bezpłatna, przynajmniej
na stopniu podstawowym. Nauka podstawowa jest obowiàzkowa. OÊwiata techniczna i zawodowa jest powszechnie dost´pna,
a studia wy˝sze sà dost´pne dla wszystkich
na zasadzie równoÊci w zale˝noÊci od zalet osobistych. Celem nauczania jest pełny
rozwój osobowoÊci ludzkiej i ugruntowanie
poszanowania praw człowieka i podstawowych wolnoÊci. Krzewi ono zrozumienie,
tolerancj´ i przyjaêƒ mi´dzy wszystkimi
narodami, grupami rasowymi lub religijnymi; popiera działalnoÊç Organizacji
Narodów Zjednoczonych zmierzajàcà do
utrzymania pokoju. Rodzice majà prawo
pierwszeƒstwa w wvborze nauczania, które
ma byç dane ich dzieciom.
Art. 27. Ka˝dy człowiek ma prawo do
swobodnego uczestniczenia w ˝yciu kulturalnym społeczeƒstwa, do korzystania ze
sztuki, do uczestniczenia w post´pie nauki
i korzystania z jego dobrodziejstw. Ka˝dy
człowiek ma prawo do ochrony moralnych
i materialnych korzyÊci wynikajàcych z jakiejkolwiek jego działalnoÊci naukowej, literackiej lub artystycznej.
Art. 28. Ka˝dy człowiek ma prawo do takiego porzàdku społecznego i
mi´dzynarodowego, w którym prawa i
wolnoÊci zawarte w niniejszej Deklaracji
byłyby w pełni realizowane.
Art. 29. Ka˝dy człowiek ma obowiàzki
wobec społeczeƒstwa, bez którego niemo˝liwy jest swobodny i pełny rozwój jego
osobowoÊci. W korzystaniu ze swych praw
i wolnoÊci ka˝dy człowiek podlega jedynie
takim ograniczeniom, które sà ustalone
przez prawo wyłàcznie w celu zapewnienia
odpowiedniego uznania i poszanowania
praw i wolnoÊci innych i w celu uczynienia
zadoÊç słusznym wymogom moralnoÊci,
porzàdku publicznego i powszechnego dobrobytu demokratycznego społeczeƒstwa.
Z niniejszych praw i wolnoÊci nie wolno
w ˝adnym przypadku korzystaç w sposób
sprzeczny z celami i zasadami Organizacji
Narodów Zjednoczonych.
Art. 30. ˚adnego z postanowieƒ niniejszej Deklaracji nie mo˝na rozumieç jako
udzielajàcego jakiemukolwiek Paƒstwu,
grupie lub osobie jakiegokolwiek prawa do
podejmowania działalnoÊci lub wydawania
aktów zmierzajàcych do obalenia któregokolwiek z praw i wolnoÊci zawartych w niniejszej Deklaracji.
http://www.unhchr.ch/udhr/lang/pql.htm
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naturalnego rolnictwa, prowadzenie szerokiej działalnoÊci informacyjnej i szkoleniowej poprzez wykłady, kursy i seminaria oraz indywidualne konsultacje z liderami S.M. Realizujàc swoje cele, S.M.
prowadzi działalnoÊç edukacyjnà, poprzez organizowanie wykładów, kursów,
seminariów (warsztatów sobotnio – niedzielnych) i konsultacji indywidualnych
dla swoich członków i osób zainteresowanych. Stowarzyszenie prowadzi działalnoÊç
wydawniczà, szkoleniowà i informacyjnà.
Prosimy pytaç o materiały szkoleniowe w
sekretariacie S.M. lub u lokalnych przedstawicieli stowarzyszenia.
Stowarzyszenie „Macierz” posiada
osobowoÊç prawnà, a zarejestrowane zostało 14 maja 2002 r. w KRS w Gdaƒsku.
Działa na całym obszarze Rzeczpospolitej Polski posiadajàc liczne przedstawicielstwa w wielu miejscowoÊciach. Podstawowe cele S.M. to krzewienie idei humanistycznych, propagowanie idei ˝ycia
ekologicznego, organizowanie pomocy
osobom potrzebujàcym, upowszechnianie zdrowego trybu ˝ycia (jarstwo, ruch,
çwiczenia, kontakt z przyrodà), poznawanie kultury, sztuki i tradycji ró˝nych narodów, prowadzenie działalnoÊci charytatywnej, upowszechnianie ekotechnologii,

K A L E N D A R Z

ÂWIATOWY
DZIE¡ ZDROWIA!

8, 9, 10 kwietnia 2005 – GDYNIA
z okazji Âwiatowego Dnia Zdrowia Stowarzyszenie „Macierz” zaprasza na wykłady oraz 2-dniowe warsztaty poÊwi´cone naturalnym
metodom leczniczym.
W PROGRAMIE: jak ˝yç zdrowo i długo,
tradycyjna medycyna uzdrawiania, jarstwo w
uzdrawianiu, cztery zdrowe grupy pokarmowe, jarska dieta - dlaczego?, sztuka samouzdrawiania, medytacje zdrowia Hipokratesa,
wzmacnianie witalnoÊci, çwiczenia, antystresowe, lecznicza moc oddechu.
Warsztaty prowadzà wykwaliﬁkowani nauczyciele Ayurwedy! Zapisy na wykład i warsztaty:
tel./fax (058) 673-35-18 lub tel. 0503 921204,
mail: macierz@macierz.net. Wszelkie dotacje
prosimy kierowaç na konto Stowarzyszenia

DZIE¡ ZIEMI

22 KWIECIE¡ 2005 (godz: 18.00-21.00)
GDYNIA, BYDGOSZCZ
3 godzinny warsztat z cyklu: ZIEMIA w KULTURZE DUCHOWEJ WSCHODU.
W PROGRAMIE: harmonia z Naturà i Przyrodà,
zdrowe ˚ycie na Ziemi, jarskie od˝ywianie ludzi,
ÊwiadomoÊç ekologiczna, medytacje z Matkà
Naturà, samouzdrawianie ˝ywiołami: Ziemia,
Woda, Ogieƒ, Wiatr, czystoÊç przyrody a zdrowie.
SZCZEGÓ¸OWE INFORMACJE i ZAPISY:
GDYNIA tel. 0889 357 361, BYDGOSZCZ tel.
0601 684938; mail: macierz@macierz.net

S.M. w ramach innych działaƒ statutowych, oferuje patronat swej osobowoÊci
prawnej dla grup i wspólnot alternatywnych, szczególnie zwiàzanych z ekorolnictwem, nowymi ekotechnologiami, sztukà.
Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych, których cele sà zbli˝one
lub podobne. Aﬁliacje osób, grup, klubów
czy ekofarm odbywajà si´ na zasadach
członkostwa oraz szczegółowej negocjacji
i przedsi´wzi´cia! Szczególny nacisk w zakresie promowania ró˝nych kultur i tradycji S.M. aktualnie kładzie na badanie i studiowanie kultury słowiaƒskiej, Êiwaickiej,
celtyckiej i aryjskiej, co jest przedmiotem

I M P R E Z ,

zainteresowania aktualnych członków.
Ogólnie podstawà jest badanie kultury indoeuropejskiej do której nale˝y wi´kszoÊç
ludów Euroazji.
Poszukujemy te˝ sponsorów oraz osób
ch´tnych do bezinteresownej pracy charytatywnej w całym kraju. Szczegółowe warunki
sponsorowania pozostawiamy do indywidualnej negocjacji, podobnie i zasady poszczególnych inicjatyw charytatywnych jak dokarmianie głodnych czy organizowanie zielonych kolonii dla dzieci, zbieranie funduszów
na operacj´ dla chorych dzieci czy oﬁar wypadków. S.M. pomaga te˝ oﬁarom przemocy, represji i innym pokrzywdzonym.
Zarzàd Stowarzyszenia „Macierz”
SERDECZNIE DZI¢KUJEMY wszystkim naszym
dotychczasowym sponsorom i zach´camy do
zasilenia naszego konta bankowego. Ka˝dy
podatnik podatku dochodowego od osób ﬁzycznych i prawnych przekazanà na rzecz naszego stowarzyszenia darowizn´ na cele
statutowe mo˝e odliczyç od dochodu w
wysokoÊci przekazanej kwoty, nie wi´cej ni˝:
osoby ﬁzyczne – 6% dochodu za rok 2005,
osoby prawne – 10% dochodu za rok 2005.
UWAGA: wysokoÊç darowizny musi byç udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek.

A K T U A L N O Â C I

˚YJ BEZ STRESU!
23-24 KWIECE¡ – BYDGOSZCZ

Dwudniowy warsztat poÊwi´cony technikom i
çwiczeniom uwalniania si´ od stresów, depresji,
przygn´bienia. Jak radziç sobie z codziennoÊcià,
przygn´bieniem, smutkiem, chaosem, l´kiem.
Techniki zaczerpni´te z systemów Jogi, proste
medytacje i techniki aﬁrmacyjne. ZAPISY i
ZG¸OSZENIA: tel. 0601 68 49 38, mail: macierz@macierz.net

DZIE¡ PROMOCJI
WEGETARIANIZMU

10 MAJ (godz: 18.00-21.00) – ¸ÓDè
Zapraszamy na wyk∏ad poÊwi´cony Idei
zdrowego Wegetariaƒskiego ˚ycia. W PROGRAMIE:jak si´ zdrowo od˝ywiaç? Jarstwo
– Cudowne Wrota Zdrowia, DługowiecznoÊç
Wegetarian, çwiczenia relaksacyjne, zdrowe
˝ycie człowieka, witaminy i mikroelementy.
SZCZEGÓ¸OWE INFORMACJE: tel. 0660
437039, mail: macierz@macierz.net

DZIE¡ BEZ PAPIEROSA
31 MAJ (godz: 18.00-21.00) – GDYNIA

3 godzinny warsztat poÊwi´cony oczyszczajàcym
çwiczeniom oddechowym i innym technikom
u∏atwiajàcym zerwanie z na∏ogiem nikotynowym. Kuracje odwykowe, gł´bokie oddychanie
i relaks w odwyku tytoniowym, Psychoterapia
uzale˝nieƒ. Samouzdrawianie. SZCZEGÓ¸OWE
INFORMACJE i ZAPISY: tel. 0503 921 204;
mail: macierz@macierz.net

ZIELONY OBÓZ
EZOTERYCZNY
DLA DZECI
30 LIPIEC – 12 SIERPIE¡ 2005
REKOWO (woj. zachodniopomorskie)
Stowarzyszenie „Macierz” zaprasza dzieci i
m∏odzie˝ w wieku 10-12 lat na wegetariaƒski,
zielony obóz ezoteryczny. Obóz odb´dzie si´ w
Rekowie (woj. zachodniopomorskie), pi´knie
po∏o˝onej miejscowoÊci oddalonej 30 km od
morza, otoczonej pi´knà przyrodà. Nieopodal
znajdujà si´ dwa jeziora z kàpieliskiem.
W PROGRAMIE m.in.: codzienne çwiczenia
Hatha Jogi, nauka jazdy konno, piesze w´drówki, zabawy w podchody, indiaƒskie zabawy (wigwamy, tipi w oÊrodku), pieczenie chleba, lepienie w glinie, magiczne gry i zabawy,
zwiedzanie skansenu indiaƒskiego, nauka esperanto, wycieczki nad morze, wspólne rysowanie
mandali i mnóstwo innych edukacyjno-rozrywkowych zaj´ç.
KOSZT OBOZU: 600 PLN od osoby.
Prosimy o mo˝liwie najszybszà rezerwacj´,
ze wzgl´du na ograniczonà iloÊç miejsc!
Szczegó∏owe informacje i zapisy
w sekretariacie Stowarzyszenia Macierz.
Zapraszamy i zach´camy do podpisywania
i zbierania podpisów do PETYCJI w sprawie:
1. ZAKAZU HODOWLI ZWIERZÑT FUTERKOWYCH, 2. PRZECIWKO PRZEÂLADOWANIOM MNIEJSZOÂCI WYZNANIOWYCH
w POLSCE.
Petycje dost´pne sà na naszej stronie www.macierz.net (w formie plików PDF) i w sekretariacie Stowarzyszenia Macierz.
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