dzi działalność wydawniczą, szkoleniową
i informacyjną. Prosimy pytać o materiały
szkoleniowe w sekretariacie S.M. lub u
lokalnych przedstawicieli stowarzyszenia.

Stowarzyszenie „Macierz” posiada o
sobowość prawną, a zarejestrowane zostało
14 maja 2002 r. w KRS w Gdańsku. Działa
na całym obszarze Rzeczpospolitej Polski
posiadając liczne przedstawicielstwa w
wielu miejscowościach. Podstawowe cele
S.M. to krzewienie idei humanistycznych,
propagowanie idei życia ekologicznego,
organizowanie pomocy osobom potrzebu
jącym, upowszechnianie zdrowego trybu
życia (jarstwo, ruch, ćwiczenia, kontakt
z przyrodą), poznawanie kultury, sztuki
i tradycji różnych narodów, prowadzenie
działalności charytatywnej, upowszech
nianie ekotechnologii, naturalnego rolni
ctwa, prowadzenie szerokiej działalności
informacyjnej i szkoleniowej poprzez wy
kłady, kursy i seminaria oraz indywidualne
konsultacje z liderami S.M. Realizując
swoje cele, S.M. prowadzi działalność
edukacyjną, poprzez organizowanie wy
kładów, kursów, seminariów (warsztatów
sobotnio-niedzielnych) i konsultacji indy
widualnych dla swoich członków i osób
zainteresowanych. Stowarzyszenie prowa-

S.M. w ramach innych działań statuto
wych oferuje patronat swej osobowości
prawnej dla grup i wspólnot alternatyw
nych, szczególnie związanych z ekorolni
ctwem, nowymi ekotechnologiami, sztuką.
Zapraszamy do współpracy wszystkich za
interesowanych, których cele są zbliżone
lub podobne. Afiliacje osób, grup, klubów
czy ekofarm odbywają się na zasadach
członkostwa oraz szczegółowej negocja
cji i przedsięwzięcia! Szczególny nacisk
w zakresie promowania różnych kultur i
tradycji S.M. aktualnie kładzie na bada
nie i studiowanie kultury słowiańskiej,
śiwaickiej, celtyckiej i aryjskiej, co jest
przedmiotem zainteresowania aktualnych
członków. Ogólnie podstawą jest badanie
kultury indoeuropejskiej do której należy
większość ludów Euroazji.
Poszukujemy też sponsorów oraz osób
chętnych do bezinteresownej pracy cha
rytatywnej w całym kraju. Szczegółowe
warunki sponsorowania pozostawiamy
do indywidualnej negocjacji, podobnie i
zasady poszczególnych inicjatyw chary
tatywnych jak dokarmianie głodnych czy
organizowanie zielonych kolonii dla dzie
ci, zbieranie funduszów na operacje dla
chorych dzieci czy ofiar wypadków. S.M.
pomaga też ofiarom przemocy, represji i
innym pokrzywdzonym.
Zarząd Stowarzyszenia „Macierz”

STOWARZYSZENIE «MACIERZ»
Skrytka Pocztowa 38; 84-100 PUCK, Polska, tel. kom. 0880-552654
e-mail: macierz@macierz.org.pl, http://www.macierz.org.pl
Sk∏adki i dotacje prosimy wp∏acaç na konto:
Nordea Bank Polska SA I O/Gdynia,
nr konta: 47 1440 1026 0000 0000 0312 4517
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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).

Wegetarianizm
a Człowieczeƒstwo
Czy aby na pewno jesteÊ Cz∏owiekiem?

Człowiek, Istota Ludzka, to brzmi
całkiem dumnie, ale w starożytności
do ludzi zaliczano wyłącznie WEGE
TARIAN, a więc istoty ludzkie, któ
re nie spożywały generalnie w ogóle
żadnego pokarmu mięsnego, tj. takie
go, dla którego zdobycia trzeba by
ło zabić jakiekolwiek zwierzę. Sta
wanie się Człowiekiem, w całej pełni
znaczenia tego słowa, to także zmia
na sposobu odżywiania w kierunku
wybitnie roślinnym, a Jarosz to czło
wiek o większej wrażliwości, inteli
gencji, uroku i czułości w sposób nie
wątpliwy, chociaż odejście od pod
ludzkiego stanu zdziczenia do huma
nitaryzmu, który nie istnieje bez Ve
gediety zajmuje zwykle dobre Sie
dem lat, bo tyle żyją ostatnie komór
ki, które muszą zapomnieć, że były
“trupożerne”. Mówi się w naukach
starożytnych nawet o stopniach roz
woju Świadomości w oparciu o ana
lizę spożywanego pokarmu, a najniż
szy krąg nieludzkich prymitywnych

dzikusów stanowili i stanowią jesz
cze ciągle ludożercy i typowi mięso
żercy, dla których głównym pokar
mem jest mięso tego, co upolują, zło
wią, zabiją w bestialski sposób. Lu
dzie tej klasy generalnie żyją bar
dzo krótko ze średnią długością ży
cia od 28 do 50 lat, a jedzenie głów
nie produktów mięsnych z uboju, po
łowów lub polowań to najistotniejsza
przyczyna śmierci na choroby serco
wo-naczyniowe, raka, cukrzycę, sep
sę i podobne dolegliwości cywiliza
cyjne, także samobójstwa! Mięsem
karmi się od wieków wszelkie agre
sywne armie, legiony i bojówki, bo
mięsne żywienie wzmaga adrenali
nę i pobudza krwiożercze skłonno
ści do wszelakiej bijatyki, rozboju i
patologicznego zabijania. Dieta woj
skowa to dieta trupojada, który na
polu walki zabija wszelkie stworze
nia, aby tylko się czymś pożywić, co
wzmaga jego agresję, podnosi adre
nalinę i tłumi wszelkie ludzkie od-
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ruchy jak czułość, wrażliwość i ła
godność. Reedukacja takiego człe
kozwierza, który świeżo zabitemu na
froncie koledze odcinał kawał mię
sa, aby się pożywić jest bardzo trud
na, jeśli wręcz niemożliwa, przynaj
mniej wobec ogółu z powodu roz
pasanej żądzy mordowania wszyst
kiego, co się tylko rusza. Starożytne
kultury, włącznie z grecką, na której
bazuje cywilizowana Europa dawa
ły pełne pochwał apoteozy pod adre
sem ludzi, tj. wegetarian upatrując w
powszechnym JARSTWIE nadejścia
Epoki Złotego Wieku.

Drugi poziom rozwoju Świadomo
ści (Ćittam) człekozwierza to faza,
w której osoba jest tzw. wszystkożer
cą zadawalającym się zarówno roślin
nym jak i zwierzęcym pożywieniem.
W tej grupie znajdujemy ludzi, którzy
dbają o należyty udział składników ro
ślinnych jak i takich, którzy twierdzą,
że nie mogą jeszcze obejść się bez ka
wałka mięsa, koguta czy ryby na ta
lerzu. Znajdujemy tu też ludzi o naj
niższej świadomości religijnej, którzy
w niektóre dni tygodnia powstrzymu
ją się od mięsa lub w ogóle nie jedzą
np.: wieprzowiny jako najbardziej tok
sycznego i chorobotwórczego gatun
ku mięsnego! Osoby preferujące bar
dziej roślinne i nabiałowe odżywia
nie czy ludzie jedzący z mięsa tylko
ryby należą już do szczytu tego dru
giego poziomu świadomości, który
pożywia się w tak zwanym systemie
mięsno-roślinnym i stopniowo odwra
ca proporcje na korzyść roślin a czę
sto robi to z rozsądku motywowane
go potrzebami zdrowotnymi. Nawet
bardzo rzadkie spożywanie toksycz
nych dla zdrowia ciała, psychiki i du
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cha mięsnych dodatków zatrzymuje
nas jednak w tej niskiej fazie rozwoju
Świadomości i grozi cofnięciem się na
dno ewolucyjnego systemu hierarchii
ludzkiej Świadomości. Wszelkie pa
tologie związane z nałogami jak alko
holizm, nikotynizm, kokainizm i inne
związane są nieodłącznie z mięsnym
systemem odżywiania i są praktycznie
związane z nałogiem mięsożerstwa, a
przecież Bóg stworzył Człowieka do
Wyższych Celów, na swój Obraz i Po
dobieństwo, a nie na obraz jakiegoś
kojota, psa, tygrysa czy hieny, które to
gatunki są drapieżne i żywią się zwło
kami tego, co zamordują.

Zaprzeczanie podstawowym praw
dom z dziedziny biologii i medycy
ny, takim jak to, że żuchwa ludzka i
ślina to oznaka typowego roślinożer
cy, a długość przewodu pokarmowe
go predestynuje Człowieka do jedze
nia pokarmu roślinnego plasując nas
wśród OWOCOŻERCÓW, podob
nie i stężenie kwasów żołądkowych
to pewnie główna przyczyna współ
czesnego masowego zwłokożerstwa
tzw. „cywilizacji śmierci” na Zacho
dzie. Rasa biała jest tu najbardziej
zdegenerowana, bo i odsetek Wege
tarian u ras kolorowych zawsze w
historii był dużo wyższy niż u „bla
dych twarzy”, mięsem odczłowieczo
nych aż do rozpętania największych
ludobójczych rzezi w pierwszej po
łowie dwudziestego wieku istnienia
„religijnej cywilizacji śmierci” z jej
wszystkimi patologiami i wynaturze
niami. A wynaturzeniem jest nawet
niechęć matki do karmienia dzieci
mlekiem z własnej piersi, chociaż od
zarania cywilizacji wiadomo, że jest
to najlepszy i najzdrowszy pokarm

jajową, gdzie przechowuje się od po
czątku rodzaju ludzkiego w zasadzie
niezmieniona, być może doskonała
pula genetyczna. Oznacza to, że ideał
Pierwotnej Natury pochodzący od Pra
matki drzemie w każdym z nas i może
wpływać na nasz umysł, uczucia, dą
żenia i potrzeby, a mądrość starożyt
na wskazywała na konieczność odkry
cia tej Pranatury! Oczywiście zapis ten
jest praktycznie identyczny w każdym
człowieku i pokazuje nam Prakobietę,
Chave, Ewę, która poprzez rodzenie
zapoczątkowała rozmnażanie i powie
lanie osobników ludzkiego gatunku,
który słusznie uważa się za coś lepsze
go od zwierząt, ale niesłusznie nisz
czy przyrodę i środowisko wdając się
w wojny i patologiczne chorobogenne
mięsożerstwo, które u gatunku ludz
kiego w ogóle nie powinno mieć miej
sca! Możemy sobie wyobrazić, czym
był grzech Pramatki, że odbiegliśmy
od normalnego Jarskiego systemu ży
wienia, swobody erotycznej rozko
szy pomiędzy mężczyzną i kobietą,
oraz bezpośredniego obcowania z Bo
giem, tak, że teraz musimy sięgać po
zapis w mitochondrium komórkowym
i z trudem odkrywać naszą pierwotną
Naturę. Terapeutyczna praktyka wy
baczania matce i głębiej Pramatce, ja
ką wskazuje Joga, Sufi i Psychoterapia
Naukowa w drodze eksperymentu jest
widać bardzo usankcjonowana, celo
wa i pożyteczna dla naprawienia całej
ludzkiej istoty i całego rodzaju ludzi,
który niewątpliwie jest zdegenerowa
ny i upadły z uwagi na swoje niszczy
cielskie skłonności i zwyczaje!

Warto też mieć na uwadze fakt, że
Wegetariański styl życia Człowieka
jest istotną częścią Jogi jako systemu

naprawy rodzaju ludzkiego i nie po
winien być oddzielany od całości, ja
ką jest Joga. Zarówno w Grecji, jak
i w Anglii, gdzie mamy dwa głów
ne centra duchowo-medyczne propa
gujące Jarstwo, pojawia się ono ja
ko część systemu praktyki duchowej,
w Oriencie nazywanego właśnie Jo
gą czyli metodą unifikacyjną. Mó
wienie, że Jarstwo, Wegetarianizm
nie ma nic wspólnego z Jogą, Istotą
Religii jest bałamutnym kłamstwem
i wprowadza ludzi w błąd, a angiel
scy uczeni, którzy promowali Jar
stwo opierali się zawsze na oriental
nych systemach zdrowia i doskonale
nia ludzkiej istoty, co i w taoizmie, i
w buddyzmie, i w hinduizmie zawsze
nazywa się Jogą. Nie istnieje też Jo
ga bez Jarstwa, bo nawet bardziej fi
zyczna Hatha Joga od samego po
czątku wymaga Jarstwa jako podsta
wy Zdrowego Życia i Długowiecz
ności. A Pitagoras też był wybitnym
znawcą Wiedzy Orientalnej, której
szkołę w istocie założył w Grecji,
chociaż Jarstwo jako system Zdrowe
go Życia znany jest po trochu w każ
dej kulturze i religii pod Słońcem, o
ile nie uległa masowej erozji i kom
pletnej degeneracji, odczłowieczeniu
i odhumanizowaniu!
„Wegetarianizm stanowi kryterium, dzięki któremu
możemy poznać, czy czyjeś dążenie do moralnej doskonałości jest prawdziwe i szczere” Lew Tołstoj
„Wegetariański sposób życia, przez swoje czyste
fizyczne działanie na ludzki temperament, może
wpłynąć na ludzkość w najbardziej dobroczynny
sposób.” Albert Einstein
„Jesteśmy żywymi grobami zabitych zwierząt,
mordowanych po to, aby zaspokoić nasze apetyty.”
George B. Shaw
11

WEGETARIANIZM A CZŁOWIECZE¡STWO

BIULETYN TEMATYCZNY STOWARZYSZENIA «MACIERZ»

łego bogactwa erotycznych pieszczot
i przeżyć bez związku z prokreacją i
rozrodem, a jedynie dla rozkoszy po
między kobietą i mężczyzną, którzy
w Raaju byli nadzy i nie wstydzili się
przed Bogiem! Zupełnie inna kon
strukcja gardła odróżnia nas od ogółu
naczelnych ssaków, gotowość do ży
cia erotycznego kobiet zupełnie inna
niż ruja rozpłodowa samic u naczel
nych zwierząt, ogromne różnice w bu
dowie mózgu tak, że w ogóle nie da
się porównać sensownie nawet móz
gu Człowieka i małpy, wszystko to
wyklucza chorą hipotezę wyewoluo
wania Człowieka z małp naczelnych.
Ssaki naczelne są wszystkie czworo
nożne, a Człowiek jest istotą typowo
dwunożną i ma czaszkę, która w ni
czym nie przypomina czaszek zwie
rząt naczelnych, a także nie ma sier
ści, którą mają wszystkie naczelne i
co gorsza skóra Człowieka nie jest
zbyt dobrze przystosowana do ilo
ści światła słonecznego i klimatu, ja
ki panuje na Ziemi, stąd konieczność
ubierania się lub zwiększania produk
cji melaniny (czarnego pigmentu) u
ras okołorównikowych. Włosy i pa
znokcie, które trzeba obcinać, też nas
całkowicie odróżniają od zwierząt na
czelnych, z którymi nie mamy nic,
z wyjątkiem hipotez pseudonauko
wych, ale to nic wspólnego.

Cały ludzki genom to około trzech
miliardów par zasad, z czego około 57% kształtuje nasza postać, a to jest
około 210 milionów par zasad, a resz
ta DNA służy nie wiadomo dokładnie,
do czego, być może do rozwoju wyż
szych cech, celów i możliwości ludz
kiej istoty. Różnice 1-2% w budowie
genomu od innych naczelnych to róż
10

nica 30-60 milionów par zasad, czy
li tyleż dokładnie cech, właściwości
i możliwości przy oczywistym fakcie
całkowicie odmiennego układu chro
mosomów, bo ludzie mają 46 chromo
somów, a wszystkie naczelne po 48
chromosomów i tej różnicy zasadni
czej żaden prawdziwy uczony na pew
no nie przeoczy! Człowiek jest Czło
wiekiem, a zwierzęta są zwierzętami,
to jest pewne, o ile człowiek nie ulega
rozbestwieniu stając się demonem zła i
wojny gorszym od dzikich bestii, któ
re nie popełniają samobójstw i na ogół
nie polują na przedstawicieli własne
go gatunku, bo zjedzenie krowy przez
krowę jest w swej istocie zupełnie
w Naturze nieprawdopodobne! Nawet
kości Człowieka są inne, bo znacz
nie lżejsze niż nawet u człekopodob
nych naczelnych ssaków, czyli zwie
rząt niemających z Człowiekiem żad
nego wspólnego pochodzenia, przy
najmniej w sensie organicznym. Sta
ra prawda dawnych religii i mitologii
o stwarzaniu życia przez istoty będą
ce Bogami, Stwórcami Życia wydaje
się być jedyną pewną naukową hipote
zą, tym bardziej, że potencjalni podej
rzani często się objawiają w historii, a
także pojawiają się współcześnie! O
ewolucji Świadomości możemy zaś
mówić wiele, gdy człekozwierz, żąd
ny mięsa i krwi padlinożerca wskutek
osobistego rozwoju moralnego wznosi
się wzwyż i mięsne trupożerstwo od
rzuca na zawsze, stając się Jaroszem,
Wegetarianinem na miarę Uczniów Je
zusa, Buddhy, czy Kriszny.

Idea Pramatki rodzaju ludzkiego po
twierdza się w naukowo w każdym
Mitochondrium komórkowym dzie
dziczonym poprzez komórkę żeńską,

dla dziecka. W starożytności i wśród
kolorowych cywilizacji powszech
nie karmi się dzieci piersią do 2-3 ro
ku życia, a nawet dłużej, a jak własna
matka nie ma pokarmu, to szuka się
mamki zastępczej, aby dziecko zo
stało należycie wykarmione mlekiem
kobiety, którego nie zastąpią żadne
chore sztuczne wymysły „cywilizacji
śmierci” i jej patologicznych pseudo
naukowców! Dzieci karmione mle
kiem matki są zdrowsze i bardziej
odporne na infekcje, a wiadomo, że
zespół braku odporności to wybitna
choroba współczesnej cywilizacji i
to głównie tzw. rasy białej skażonej
swoim poczuciem wyższości i opła
kanymi błędami naukowców, którzy
często dla sankcjonowania chorych
pomysłów fałszują badania naukowe
i to na masową skalę. Badania nauko
we od pradawna pokazują jedynie, że
zdrowiu służy wielce Jarskie, Roślin
ne Odżywianie, a i nie tylko zdrowiu,
ale też długowieczności i inteligen
cji, bo wegetarianie z urodzenia ma
ją większe uzdolnienia i wyższy ilo
raz inteligencji, o ile nie są ciągle re
presjonowani przez mięsożerne kary
katury człowieczeństwa, o inteligen
cji hieny, wilka, tygrysa etc.

Trzeci poziom rozwoju Świado
mości to ludzie zorientowani na po
karm całkowicie roślinny z niewiel
ką ilością mleka czy miodu i ich prze
tworów. Ludzie, którzy nie sięgają po
zwłoki zwierząt, a wolą raczej głodo
wać niż zjeść chociażby zupę gotowa
ną na kościach świni czy dżem na że
latynie, która jest mięsnego pochodze
nia. Ten trzeci stopień rozwoju Świa
domości nazywamy Ludzkim, a zgod
nie ze starożytną Wiedzą, zarówno

Grecji, Egiptu, Słowian jak i Indii czy
Chin dopiero osobę o ugruntowanym
ludzkim systemie roślinnego odży
wiania można nazwać Człowiekiem,
a siedmioletni proces oczyszczania
ciała, psychiki i ducha z toksyn, emo
cji i idei zwierzęcych, dzikich musi
też dać rozwój typowo ludzkich, du
chowych cech osobowości jak wraż
liwość, czułość, łagodność, toleran
cja, życzliwość i spokój sumienia!
Człowiek stworzony na Obraz i Po
dobieństwo Boga, to Człowiek odży
wiający się ziarnami zbóż i owocami
drzew, a jest to zapisane na początku
Biblii Chrześcijańskiej nawet w Księ
dze Genezis. Mięsne odżywianie to,
zgodnie z pismami świętymi różnych
religii, pokarm grzeszników, straceń
ców i przestępców, którzy odstąpili od
Boga i nie chcą się nawrócić na Prostą
i Czystą Drogę Bożą. Jest to religij
na oczywistość dla każdego, kto do
brze zna Biblię lub Koran lub Wedę, a
także autentyczne pisma taoistów czy
innych religii, gdzie Jarstwo utożsa
miane jest z Człowieczeństwem, bra
mą do duchowości albo umiłowaniem
przez Boga. Adam i Ewa w Raaju nie
wstydzili się swojej nagości ani przed
sobą, ani przed Bogiem, a za pokarm
mieli ziarna zbóż, owoce drzew, mle
ko i miód i czystą wodę z rajskich
źródeł i strumieni, a w szczególno
ści owoce z tzw. Drzewa Życia, które
zapewniały ciągłe przedłużanie ludz
kiego życia praktycznie w nieskoń
czoność. Dopiero świadomy wybór
Zła zaowocował żądzą jedzenia mię
sa zabitych zwierząt i ludzi, wstydem
przed nagością i seksualnością i utratą
kontroli nad długością życia poprzez
jego skrócenie do 120 lat jak mówią
Pisma Święte, a nawet potem bardziej
3
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z powodu agresywnego i zezwierzę
ciałego trybu życia upadłych i zde
generowanych ludzi, którzy wdali się
nawet we wzajemne zabijanie!

Reedukacja człekozwierzy do po
ziomu prawdziwie Ludzkiego, Huma
nitarnego zawsze musi się opierać na
odejściu od zwłokożerstwa, ku diecie
cywilizowanego Człowieka, który za
wsze był, jest i będzie Wegetariani
nem, a to że mięsożerca jest istotą ze
zwierzęconą na sposób bardzo pato
logicznych drapieżców, trzeba mówić
głośno, aby to docierało w szczegól
ności do dzieci i młodzieży. Dobrze
wiedzieć, że demencja, alzheimer, za
wały, wylewy, cukrzyce to powiąza
nia alkoholowo-papierosowo-mięso
żernego stylu życia, a śmierć na ra
ka to skutek wszystkich przestępstw
nawet życia wbrew Naturze. Każdy,
kto odkrył swoją Prawdziwą Natu
rę, odkrył w historii, że Być Człowie
kiem to w pierwszym rzędzie być Ja
roszem, Roślinożercą, bo Człowiek
ma jako gatunek przewód pokarmowy
Roślinożernych Istot, co więcej bar
dziej Owocożernych! Ucywilizowa
nie w szczególności rasy białej, naj
bardziej drapieżnej i agresywnej, lu
dobójczo zbrodniczej, co pokazuje
wymordowanie 200 milionów Indian,
drugie tyle Murzynów czy 50 milio
nów Hindusów, to przede wszystkim
głęboka prowegetariańska resocjali
zacja zarówno w oparciu o argumenty
biologiczne, medyczne, jak i religij
ne, których jest całe mnóstwo. Trze
ba wykorzenić obłęd chorego przeko
nania, jakoby mięso było potrzebne
do życia, dawało siłę czy zdrowie, bo
w rzeczywistości jest dokładnie od
wrotnie. Jeśli w Anglii 4 tysiące lu
4

dzi w tygodniu przechodzi na Jarstwo
z rozsądku to powinno tak być w każ
dym kręgu kulturowym wszędzie pod
Słońcem, a Hipokrates nas do tego
zachęca, jako Ojciec Medycyny, któ
ry uczy, że Zdrowie Człowieka zależy
od Jarskiego Odżywiania. O tym trze
ba uczyć na studiach medycyny, aby
zamiast konowałów kształcić praw
dziwych lekarzy dbających o ludz
kie Zdrowie, bo przecież wiadomo, że
osoba, która gwałtownie przechodzi
na Wegetarianizm choruje od zaraz
praktycznie o 30-50% mniej niż pozo
stała populacja zwłokożerców i trupo
jadów. A po dłuższym stażu w Jarskim
Odżywianiu zachorowalność spada do
1/3 lub 1/5 tego, co było poprzednio,
znika też praktycznie całe mnóstwo
chorób, których jedyną przyczyną jest
spożywanie nawet bardzo małych ilo
ści mięsa. Pokazują to już społeczeń
stwa długowieczne, że życie na roślin
kach z niewielkim dodatkiem ryby i
niejedzeniem żadnych innych zwie
rząt wydłuża średnią życia o nawet
kilkanaście lat! Namawianie więc tru
pojadów, aby zrezygnowali z ssaków,
a przerzucili się na ryby i zwiększy
li masę roślinnego pożywienia jest już
nawet poważnym krokiem ku Jarstwu
czyli Dobremu Zdrowiu!

Uczenie dzieci i młodzieży w szko
łach rozmaitych antynaukowych bred
ni jak darwinowska hipoteza ewolu
cji gatunków czy wmawianie, że biał
ko zwierzęce jest pełnowartościowe, a
roślinne nie, to prawdziwa przyczyna
patologii społecznych. Białko zwie
rzęce to faktycznie trucizna dla or
ganizmu i chorobogenne obciążenie,
bo Człowiek białka nie przyswaja w
ogóle, a rozkłada je na aminokwasy, z

dzo do siebie podobne, różnią się tyl
ko jednym łatwo wymienialnym ato
mem, że absurd zastępczego wytwa
rzania hemoglobiny z aminokwasów
(białek) i cukru u mięsożerców napa
wa wstrętem i oburzeniem, gdyż to
proces skomplikowany i wymagający
dożo energii, a wręcz niemożliwy cza
sem u mięsożerców! Krwinka czer
wona zawierająca hemoglobinę ży
je zaledwie 100 dni i w takim czasie
też cały zapas hemoglobiny jest wy
mieniany przez organizm, a starożytni
medycy, jak Hipokrates polecali właś
nie 100-dniowe kuracje oczyszczające
dla odtrucia krwi! Anemia to na ogół
choroba typowych mięsożerców wy
nikła z niedostatecznej ilości chlorofi
lu w diecie, w której powinno być du
żo zielonych liści warzyw i części ro
ślin, aby była zdrowa i odpowiednia
dla produkcji hemoglobiny. Wymiana
jednego atomu magnezu i zamienienie
go na żelazo i już z chlorofilu mamy
hemoglobinę, a jest to proces łatwy i
naturalny w organizmie! Chlorofil to
w całej pełni niezbędne, podstawowe
źródło hemoglobiny, a brak chlorofi
lu w codziennym odżywianiu, to cho
roba i szok poszukiwania zastępczej
możliwości zbudowania hemoglobiny
z aminokwasów i cukrów u mięsożer
ców, a taki produkt przypomina nam
sztuczną syntezę krwi zastępczej, za
miast naturalnej pochodzącej z chlo
rofilu! Zielone liście spożywane wraz
ze szczypiorkiem sałatą, kapustą, pie
truszką, burakiem ćwikłowym, szpi
nakiem, szczawiem, pokrzywą, sele
rem, zielonym groszkiem i zieloną fa
solką, kiełki (koleptule) zbóż są nie
zbędnym pokarmem każdego Czło
wieka, który chce zachować dobre
Zdrowie i Długowieczność!

Porównując Człowieka, jako szcze
gólny gatunek, zupełnie odmienny od
ssaków naczelnych, widzimy różnicę
nie tylko genetyczną w innej zasad
niczo liczbie chromosomów, ale też
Człowiek wyróżnia się innym zupeł
nie i inaczej osadzonym organem Mo
wy, a wiemy, że ludzka Mowa nie jest
podobna do żadnego sposobu wyda
wania dźwięków w świecie zwierząt.
Kiedy w szkołach filozofii i teologii,
oraz nauk biologicznych mówimy o
królestwie minerałów, roślin, zwie
rząt, to człowiek jest osobnym czwar
tym królestwem w Przyrodzie, a o
Aniołach, Duchach i Bóstwach mówi
się jako o królestwie piątym, ducho
wym, ponadludzkim. Koran, Biblia
czy Weda wynoszą Człowieka ponad
świat zwierzęcy ze względu na zdol
ność Mowy, a Koran zwie Człowieka
właśnie Panem Zwierząt, ze względu
na szczególny, ludzki organ służący
do mówienia, śpiewania i komunika
cji! Ludzie różnią się od zwierząt tak
że tym, że nie posiadają rui i uprawia
ją bogate uczuciowo życie erotyczne
głównie dla przyjemności, a nie tyl
ko dla prokreacji, jak to ma miejsce
w świecie zwierząt. Ci, którzy chcą
z nas ludzi uczynić drapieżne, dzikie
bestie, chcą nam też wmówić, że po
winniśmy się wyrzec człowieczeń
stwa także w dziedzinie erotycznej i
kopulować jak zwierzęta, dla wydania
potomstwa tylko, co wśród ludzi jest
nienormalnym i niemoralnym wyna
turzeniem. W świecie współżycie po
za rują dla prokreacji zdarza się cza
sem delfinom i jednemu z gatunków
szympansa, ale bardzo rzadko, co też
do ludzkiej świadomości nie upodab
nia tych gatunków. Oznaką Człowie
czeństwa jest też dawanie sobie ca9
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tarianizm i wysławiają Świętych Mę
czenników, którzy jak pierwsi Chrześ
cijanie w Rzymie woleli złożyć głowę
pod topór kata, niż zjeść kawał mię
sa i napić się krwi w postaci czerni
ny - pokarmu dewiantów, zbrodnia
rzy i rozbójników o plugawym cha
rakterze. A ile Milionów Wegetarian,
niewątpliwych Pacyfistów zginęło za
katowanych w więzieniach, aresztach,
obozach koncentracyjnych za odmo
wę służby wojskowej i nauki mordo
wania ludzi tego już dokładnie nikt
nie policzy! Wszystko to jest żniwem
zbrodniczej, nieludzkiej, zachodniej
cywilizacji śmierci, a w Ameryce ty
siące ludzi siedzi w więzieniach na
dożywocie za odmowę udziału w kru
cjatach na Koreę, czy Wietnam i nie
chęć do mordu w barbarzyńskim i
rzeźniczym stylu. Czy ktoś się o tych
Prawdziwych Ludzi raczy kiedykol
wiek upomnieć?!

Hipokryzją jest twierdzenie, że lu
dzie są równi bez względu na to, co
jedzą i że wegetarianie nie są ludź
mi lepszymi od mięsożerców. Obłud
na hipokryzja, bo w rzeczywistości
każdy, kto odrzucił trujący i bezboż
ny zwyczaj pożerania trupów zwierząt
wznosi się na wyższy szczebel ewolu
cji Świadomości i takiego, o ile z tego
szczebla nie spadnie dopiero po Sied
miu przynajmniej latach Jarstwa moż
na nazwać Człowiekiem! Tak uczył Pi
tagoras, Kriszna, Buddha i Jezus Chry
stus, czy św. Franciszek z Asyżu i o
tym wszyscy pseudochrześcijanie tak
że w szczególności powinni pamiętać!
Ewangelia Jezusa Chrystusa przywró
ciła Prawo Stare, które było na począt
ku i jest niezmienne, a odkupując pier
worodny grzech adamowy, Chrystus
8

uczył Uczniów porzucenia grzeszne
go mięsożerstwa i powrotu do Jarskie
go pokarmu. Najlepszym przykładem
są Synowie Gromu, Apostołowie tacy
jak Piotr, Jakub i Jan, którzy ze wzglę
du na Chrystusa właśnie odżywiali się
chlebem, jarzynami i sokiem winogro
nowym, oraz wodą, mlekiem i mio
dem. Święty Piotr Apostoł jadł chleb
przaśny (pszenny), oliwki i pił wodę
źródlaną, a mówią o tym wszystkie hi
storyczne o nim teksty. Pan Kriszna
nakazywał ścisły Wegetarianizm, Pan
Buddha nakazywał pokarm Jarski, a
żaden mięsożerca wedle Pana Buddha
nie jest buddystą i Zaratusztra był We
getarianinem i nakazywał Jarstwo. Bi
blia jak i Koran czy Weda pochwala,
poleca i nakazuje ludziom Jarstwo ja
ko podstawę religijności i pobożności!
Każdy, kto czyta te Święte Pisma do
brze o tym wie i jeśli nie uczy o tym
innych, to znaczy, że jest pseudoreli
gijnym, sekciarskim oszustem. Szok
przeżywa człowiek, gdy czyta Ko
ran albo Biblię i co kawałek widzi po
chwałę Jarstwa i potępianie mięsożer
stwa i przelewu krwi żyjących stwo
rzeń! Jest to szok odkrycia hipokryzji
dogmatycznych oszustów!

Naukowy fakt, że ludzki organizm
musi systematycznie produkować he
moglobinę, i że najłatwiej wyprodu
kować organizmowi hemoglobinę z
chlorofilu, który jest w zielonych liś
ciach i częściach roślin, musi szoko
wać, gdyż od razu prowadzi do wnio
sku, że zielone części roślin, warzyw
są koniecznym pokarmem dla ludz
kiego gatunku, który został stworzony
na podobieństwo Boga, Bóstwa jako
mężczyzna i kobieta! Wzory chloro
filu i hemoglobiny (hemu) są tak bar-

których większość jest nieprzydatna!
Potrzebne aminokwasy mamy z po
karmu roślinnego, gdzie są w postaci
łatwo przyswajalnej i nie ma potrze
by wydatkowania energii na rozkład
zwierzęcych białek, które zaburzają
tylko florę bakteryjną jelit i obciąża
ją przewód pokarmowy toksycznymi
produktami ubocznymi, trudnymi do
usunięcia z organizmu. Ewolucjonizm
już dawno upadł z braku dowodów,
które by go chociaż trochę poparły,
nie jest więc ani nawet teorią nauko
wą, a jedynie hipotezą bez dowodów!
A odkąd wiadomo, że wszystkie ssaki
naczelne, z których miał się rzekomo
Człowiek wywodzić mają po 48 chro
mosomów, a Człowiek ma 46 chro
mosomów będąc konstrukcyjnie zu
pełnie innym gatunkiem do niczego w
świecie zwierząt niepodobnym, to ca
łą hipotezę ewolucji Człowieka z mał
py można wyrzucić do kosza na śmie
ci i więcej do niej nie wracać, chyba,
że dla dokonania studium jak powsta
je pseudonaukowa brednia i ilu znaj
dzie się półgłówków czy raczej idio
tów, którzy zaczynają w nią wierzyć,
choć nie ma racji bytu, a i wszystkie
starożytne przekazy o historii powsta
nia Człowieka także tę brednię wy
kluczają, a sam Darwin przyznał, że
to hipoteza bez żadnego dowodu. A
patologiczni pseudodietetycy w wie
lu krajach, pomimo stanowiska WHO,
Światowej Organizacji Zdrowia po
kazującej zdrowotne korzyści i zalety
wegetarianizmu, aż po dziś dzień po
trafią bredzić, kłamiąc przeciw roślin
nemu odżywianiu za łapówki brane
od hodowców, rzeźników i ich szkod
liwych koncernów przetwórczo-han
dlowych. O tym, że wszelkie wojny
wywołują ludzie bardzo mięsożerni i

krwiożerczy, o tym, że przemysł rzeź
niczy i hodowle zwierząt zatruwają
całą planetę - o tym milczą!

Szkoła Pitagorejska, związana z
kulturą, etyką, duchowością i ezote
ryzmem w europejskim kręgu kultu
rowym, w Jarskiej Diecie Zdrowia
i Długowieczności upatrywała Zło
ty Wiek i o starożytnej epoce Złote
go Wieku, Powszechnego Dobrobytu
mówiło się jako o erze Wegan! We
getarianinem był Einstein, Leonardo
da Vinci, Isaac Newton, a więc naj
wybitniejsi geniusze i uczeni i każ
dy naukowiec z prawdziwego zda
rzenia powinien iść w ich ślady, to
rzecz oczywista. Wegetarianie to tak
że Pitagoras, Owidiusz, Sokrates, Pla
ton, Hipokrates, a więc elita filozo
fii, medycyny i nauki, a także auto
rytety moralne i twórcze jak Bernard
Shaw, Lew Tołstoj, Goethe czy Wol
ter. Oczywiście Wegetarianinem był
tez Mahatma Ghandi największy bez
mała polityk i mistyk, filozof, który
w istotny sposób spowodował upadek
zbrodniczej epoki rasistowskiego ko
lonializmu, który zaowocował setka
mi milionów trupów, które w znacz
nej części były zjadane na polu walki
przez zwycięskich najeźdźców kolo
nialnych. O tym plugastwie mało się
mówi, ale zwyczaj zjadania Indiani
na, Murzyna, czy Hindusa po kolej
nym zaborze i podboju kolonialnym
należał niemal do ludożerczego rytu
ału mięsożernej białej rasy i powin
no to być głośno i często potępiane i
zawsze opisane w podręcznikach hi
storii! Kanibalizm żołnierzy z fron
tów II wojny światowej, suto zakra
piany wódką dla zabicia sumienia,
to też temat godny uwagi, aby Zdro5
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wi ludzie wiedzieli, do czego prowa
dzi agresywne, rasistowskie trupo
żerstwo o obrazie wojennej psycho
zy. Wiele ofiar obozów koncentracyj
nych, także współczesnych, to ofiary
mięsożerstwa i kanibalizmu swoich
uwięzionych współtowarzyszy. Be
stialstwo dzicz i swołocz to dobre
określenia, a wielu badaczy kaniba
lizmu, alkoholizmu, mięsożerstwa i
militaryzmu wojennego wprost prze
cież o tym mówi, chociaż inni zapo
minają o meritum sprawy. Wprowa
dzenie Złotego Wieku zawsze musi
się opierać na zmasowanej edukacji
w Prawdzie, aby każdy ludzki osob
nik został należycie Uczłowieczony,
chociaż przez właściwe, od zarania
dziejów przeznaczone dla Człowieka
odżywianie Wegetariańskie, czyli po
prostu Roślinne, Zdrowe.

Szkodliwe sekty, podobnie i szkod

liwi pseudonaukowcy popierają mię
sożerstwo i nawołują do zjadania tru
pów, a szkalują i gnoją to, co sprzeci
wia się interesom rzeźni, hodowców
i handlarzy mięsem, oraz jego prze
twórcom, a farmacja popiera ten ca
ły biznes, bo im więcej chorych, tym
większe ma zyski ze swoich pseudo
leków, z których większość nie mia
łaby racji bytu, gdyby ludzie się po
prostu Zdrowo, Jarsko Odżywiali. Od
tysiącleci wiadomo, że dzieci wy
chowywane od urodzenia na wege
tariańskim żywieniu maja mniejszy
poziom agresji, nie przejawiają żad
nej patologicznej, ani wyrafinowa
nej brutalności, a gdy dorastają od
mawiają zdziczałej nauki i przygoto
wania do wojny i agresji militarnej.
Społeczności Wegetariańskie są Po
kojowe, Antymilitarne i mają zniko
6

mą przestępczość. Wszyscy rasowi
przestępcy utożsamiający się ze swo
im rozbójniczym, złodziejskim, ban
dyckim i gwałcicielskim procederem
to praktycznie mięsożercy, a to tacy,
którzy bywa, ze zasmakowali też lu
dzinki i ich resocjalizacja to odebra
nie im wszelkich trucizn jak mięso,
papierosy i alkohol oraz zracjonalizo
wane wychowanie dla Powszechne
go Dobra i Pokoju. Wśród patologicz
nych przestępców praktycznie nie ma
żadnych Wegetarian, którzy odsiadu
ją często surowe i bezprawne wyroki
więzienia, ale za odmowę służby woj
skowej, lub pracy w rzeźni w ramach
służby wojskowej zastępczej, co jest
zbrodnią przeciwko ludzkości. Sko
ro wiemy, że zmiana odżywiania na
typowo roślinne z dodatkiem nabiału
czy miodu, ale bez żadnych ptaków,
ryb, ssaków, gadów ani płazów pra
wie natychmiast zmniejsza zachoro
walność o dobre 30% - 50% i rośnie
w miarę Wegetariańskiego stażu, to
w każdym szpitalu należy niezwłocz
nie wprowadzić jako leczniczą, die
tę typowo jarską z zakazem wnosze
nia zwierzęcych trupów na teren ja
kiegokolwiek szpitala. Wszystkie sta
rożytne lecznice, także Greckie ba
zowały na Zdrowej, Leczniczej Die
cie, a o mięsie mówiły, że jest zabój
cą ciała i duszy! Hipokrates mówił,
że wiele chorób nie można wyleczyć
bez odrzucenia mięsnego odżywia
nia całkowicie, włącznie z towarzy
szącymi mu patologicznymi odżyw
kami. Na Wawelu, aż do X w e.ch ist
niała lecznica, szpital, który leczył lu
dzi typową Wegetariańską dietą jako
podstawą całej kuracji i był znany w
całej Europie, a nawet Grecy i Egip
cjanie przyjeżdżali na kuracje prowa-

dzone przez kapłanów-medyków kul
tu Śiwa! Ażeby wyleczyć raka trzeba
natychmiast przestać palić papiero
sy, pić alkohol i zrezygnować ze spo
żywania najdrobniejszych nawet ilo
ści ciał pomordowanych zwierząt i
to jest podstawa jakiejkolwiek tera
pii onkologicznej. Nie mogą dewian
ty pseudonaukowe produkować pseu
dodowodów na konieczność jedzenia
mięsa dla podtrzymania koniunktury
rynku żądnym zysku biznesmenom i
uspokajania sumień wielu milionów
konsumentów, którzy czują, że coś to
jest „nie tak” z tym ich skoraptowa
nym apetytem sprowadzającym nie
szczęścia i cierpienia znacznie wię
cej niż połowy chorób, jakie istnieją,
a szczególnie starczych chorób dege
neracyjnych, jak demencja!

Wegetarianie praktycznie nie cho
rują na dolegliwości wynikłe z osła
bienia systemu immunologicznego,
potrafią nie zarazić się HIV pomimo
współżycia z osobą zakażoną, a AIDS
nie chce się rozwinąć i wirus HIV zni
ka w „tajemniczy” sposób z organi
zmu, bo zdrową Wegedietą wyleczo
no już setki tysięcy nosicieli HIVa! Organizm sam zwalcza zakażenia,
gdy zaczyna być Człowiekiem, a nie
wszetecznikiem łamiącym na swoim
organizmie wszelkie Prawa Natury,
nawet takie wynikłe z budowy biolo
gicznej, a już po zbadaniu śliny wia
domo, że Człowiek jest roślinożercą i
z budowy żuchwy, że winien pokarm
długo i starannie przeżuwać miesza
jąc ze śliną zanim każdy kolejny kęs
połknie. Oczywiście roślinne, prawid
łowe i humanitarne odżywianie mu
si być wszechstronne i urozmaicone,
a powszechnie wiadomo, że Człowiek

nie potrzebuje do życia nabiału, ani
nie może spożywać go w zbyt dużej
ilości na raz! Zboża, warzywa, owo
ce i strączkowe to wystarczające dla
naszego zdrowia i życia pożywienie!
Oczywiście też zdrowa i czysta wo
da źródlana, bo woda przemysłowa w
miastach często zatruta jest w bardzo
toksyczny i chorobogenny sposób!
Unikanie, z uwagi na stan zdrowia,
kranówki chlorowanej albo fluorowa
nej i toksycznej od metali ciężkich to
też często dla Jarosza bardzo podsta
wowe zagadnienie dietetyczne!

Zniszczenie środowiska naturalne
go na skutek produkcji mięsa, wycina
nia lasów na pastwiska, zatrucie wód
gruntowych przez odchody zwierząt
hodowlanych, wydzielanie metanu,
powiększanie dziury ozonowej cho
ciażby od lodówek do przechowywa
nia mięsa, wszystko to, jest potwor
ną degradacją całej Przyrody, a prze
cież dla żywienia wegetarian wystar
czy 10-15% całej produkcji rolniczej
opartej na hodowli zwierząt rzeźnych!
Patrzenie z pogardą na mięsożerców,
jak to robi część Wegetarian jest uza
sadnione naukowo, bo jakże inaczej
patrzeć na troglodytów prowadzących
szkodliwą, trującą i niszczycielską
działalność zwaną konsumpcyjnym
stylem życia i „cywilizacją śmierci”,
popieraną też przez szkodliwe sek
ty religijne, które preferują bezbożny,
pijacko-mięsożerny styl życia. Kto je
mięso, pije alkohol i pali papierosy i
bełkocze coś o wierze, religii i dog
macie, ten na pewno należy do szkod
liwej sekty, której ideologia dokona
ła mu prania mózgu, skoro zbrodnie
sankcjonuje dogmatem. A religie ob
jawione przez Boga propagują Wege7

