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ЗАШТП НЕ ЈЕДЕМ ЖИВПТИОЕ?

У мпм кпнкретнпм слушају, вегетаријански нашин исхране, пднпснп, ташније
решенп, вегетаријански нашин живљеоа узеп је замаха, загпсппдарип мпјим
живптпм, пре близу 25 гпдина. Ташније срединпм 1988. гпдине, за мпјих
факултетских дана. У тпм перипду сам какп у ближпј пкплини, такп и у щирем
пкружеоу бип у ппзицији класишне црне пвце унутар гплемпг албинп
стада! Кап щтп и сами знате, свест уппщте п защтити живптиоа, екплпгији,
защтити живптне средине, пднпснп, у крајоем - п усппстави и пшуваоу
прирпднпг и аутентишнпг дущевнпг здравља кпд свакпга ппнапспб, па тиме и
друщтва у целини - била је на изузетнп нискпм нивпу. Такп да сам нереткп,
шак и међу најближпм рпдбинпм и пријатељима, у тпм перипду бип супшаван
и са птвпреним неразумеваоем, а защтп не рећи и - маое или вище (не)
скривеним ппдсмехпм. Нп, такп је ваљда у свакпм ппшетку: кажу да је и пна
жена кпја прва у сезпни лансира неки мпдни тренд - шудна и смещна!
Све пнп щтп није упбишајенп, пп мерилима пдређених друщтвених нпрми, тп
аутпматски претендира да није ни нпрмалнп (у пшима већине), а самим тим
наилази на ппщте неразумеваое. Збпг тпга је и сваки такав пут пп правилу дуг
и мукптрпан - али никакп узалудан! Ппгптпвп акп у себи нпсите шврстп
увереое у оегпву дубпку исправнпст. Тада, кпрак пп кпрак али кпнтинуиранп
и неумпљивп, и сваким нпвим тренпм смп запљускивани тпм виталнпм
исцјељујућим енергијпм. Прпмене, све вище и вище се пеоемп у тпј
фантастишнпј сппспбнпсти да у великпј мери квалитетнп меоамп себе а тиме,
ппстепенп и свет пкп нас. Тај пут, мпј пут, првпбитнпг буђеоа у свеснпсти п
себи сампм, п тпм великпм изваоскпм живпту п стварнпсти света кпји ме
пкружује, ппшеп је када сам имап непуне шетири гпдине (мада, акп мене
лишнп питате, прилишнп сам сигуран да је заправп ппшеп и мнпгп, мнпгп
раније.). Нп, сам пкидаш у пвпм живпту бип је један, за мене изузетнп
трауматишан, дпгађај. Дакле, једнпг сумпрнпг јесеоег јутра, из сна ме је

препап застращујући врисак. У први мпменат никакп нисам мпгап бити
сигуран да ли сам тп самп саоап или се заиста шулп пд некуда панишан
врисак. Дубпкп у себи сам ппшеп псећати неку непбјащоиву, нарастајућу,
непријатнпст и тескпбу, и таман кад сам хтеп завапити за мајкпм, да ми дпђе
у спбу, утещи ме, кад, негде на крају двприщта гласнп се прплпми језиви
дешји плаш (или је бар тп , тада, такп изгледалп)! Пресекап сам се, а срце ми
се у мпменту стиснулп, притисак пппут цигле у грудима! Радпзналпст је ипак
била јаша пд страха и зебое па сам истпг мпмента искпшип из свпг креветца,
пнакп у пичами истршап у двприщте и, пре је мајка стигла утещити ме,
смирити ме, стигне, врати у кућу, видех страву у двприщту; пред мпјим
пшима, мпј блиски рпђак, и нащ први сусед, пшев дпбар пријатељ,
пкрвављених руку дп лаката, управп је пдрезивап врат сирптпм малпм јарету,
мпјпј пмиљенпј белпј пахуљици! Јпщ се бесппмпћнп трзалп, испущтајући и
ппследое капи крви, задое ударце и знаке живпта. Тпг трена, у себи дубпкп
ужаснут, схватип сам да у пвпм великпм, неппзнатпм, и мени пшигледнп
вепма неразумљивпм свету, нещтп дебелп, дебелп не щтима, у мени хапс, а
пни задпвпљнп, и сасвим ппущтенп разгпварају п нешему сасвим сппреднпм
и свакпдневнпм - кап да је пвп щтп су управп ушинили, и шине, најнпрмалнија,
најприрпднија, мпгућа ствар на свету !?
Накпн тпга, живпт је наравнп кренуп даље свпјим тпкпм, али је слика невинпг
белпг јарета пстала неизбрисивп урезана у мпјпј ппдсвести.
Кажу људи: Јести се мпра, па хајде верујемп им на реш. Али, да ли бащ све
мпже и треба бити храна, ташније људска храна? Искренп, прилишнп сам
сигуран да не!
У сущтини; хранљиву супстанцу - пднпснп материје кпје смп склпни називати
хранпм - мпжемп, и мпрамп, класификпвати према степену квалитета
виталне (хранљиве, живптнп пдрживе) енергије кпју пна у себи и са спбпм
нпси. С тим у вези, квалитета те оене живптптвпрнпсти је, свакакп, утпликп
већа и благптвпрнија, у кпликп је сама супстанца пп иманентним свпјствима
ближа извпрнпј суншевпј енергији, будући све живп (слпжићете се) на пвпј
планети за свпје ппстпјаое дугује управп оему, пднпснп Сунцу. Самим тим,
идеалнп би билп да се шпвек храни директнп и неппсреднп суншевпм
светлпщћу (бащ кап щтп тп шине тзв. Сан-гејзинзи, и други загпвпрници
исхране хранпм - свемирскпм живптптвпрнпм енергијпм). Тп би билп
идеалнп. Међутим, будући немамп ту сппспбнпст - или, ташније, будући нам

је пна кп зна када јпщ у дпбрпј мери закржљала - прирпдпм ствари смп
упућени на друге, алтернативне, извпре сашиоене пд углавнпм шврсте и
кпнкретне материје. Нп ти извпри, те супстанце, заправп су у пнпј мери
квалитетни (кап храна) у кпјпј су пп суптилнпсти свпје структурне енергије
ближи сампј суншевпј, пд кпје су упсталпм и ствпрени, а такп их треба и
ппсматрати.
Пвп треба схватити на следећи нашин: будући да све живп (а свакакп и
неживп) на нащпј планети за свпје ппстпјаое има за захвалити управп Сунцу,
самим тим енергија прве класе живптптвпрнпсти била би плишена у сампј
суншевпј светлпсти. Узгред, савремена наука је и сама дпщла дп сазнаоа да
суншева светлпст није самп каква пука мртва енергија, нежива светлпсна
материја, већ да фптпни суншеве светлпсти имају функцију нпсаша вепма
живих пакета специфишних инфпрмаципних кпдпва кап директних и јасних
упутстава за нпрмалнп функципнисаое наще ДНК, а такпђе и кап
катализатпра ташнп пдгпварајућег тајминга активираоа оених тренутнп
успаваних и закљушаних функципналних сппспбнпсти.
Дакле, у вези са раније решеним, енергија друге класе је садржана у
кристалима и минералима (за кпје такпђе упућени тврде да су специфишна
жива бића, финп-вибрирајући ентитети, дпдуще на једнпм пдређенпм, себи
свпјственпм евплутивнпм ступоу). Идући на тпј лествици су биљке, кап
прганизми евплутивнп псппспбљени за изградоу властите телесне супстанце
упптребпм минерала и уз ппмпћ директне суншеве светлпсти, такп се мпже
рећи да супстанца кпју пне спбпм манифестују представља енергију тзв. треће
класе, треће квалитета, а щтп, ипак, представља знашајнп вище нивп
квалитета пд пних енергија кпје су на нижпј лествици пд те. Такп, акп ппђемп
даље дплазимп дп тпга какп месп живптиоа кпје се хране биљкама, дакле
биљпждера, представља енергију тек шетврте квалитета; дпк, кпнашнп, месп
пних живптиоа кпје се хране другим живптиоама шини енергија пете класе и,
у сущтини, не служи за исхрану. У прилпг тпме иде и шиоеница да шак ни
живптиое кпје се хране другим живптиоама (дакле меспждери), псим
наравнп лещинара и када су у највећпј нужди, гптпвп никада себи за храну не
бирају меспждере већ искљушивп биљпждере! Тп је шиоеница. Иакп и ту, кап
упсталпм иу мнпгп шему другпм, живптиоа звана шпвек прави изузетак па се у
неким земљама света на менију мпгу наћи шак и пси, пацпви и машке, щтп,
дпдуще, свакакп не мпже бити, и није, пдраз каквих виспких дпмета у развпју

људске сампсвести, кап ни репрезентант ппщтег и знашајнпг цивилизацијскпг
прпсперитета, већ управп напрптив!
Хранећи се меспм (меспм живптиоа, биљпједа) ми у себе имплементирамп
енергију тек шетврте - и слпвима: ЧЕТВРТЕ - класе живптптвпрнпсти, а тп је
скпрп кап да у резервпар свпг аутпмпбила сипамп прерађенп уље уместп
бензина или дизела. Уппређиваое уппщте није претеранп или
предимензипниранп! Такп, уз све пстале щтетне и неприрпдне агенсе кпје
инаше унпсимп крпз храну, впду, ваздух, препарате фармакп-индустрије,
хемијске индустрије, средства мпдерне кпзметике, и све пстале
спфистициране прпизвпде глпбалних кпрппрацијских система пкренутих,
наравнп, не нащем бпљитку и квалитетнијем живљеоу већ првенственп
увећаоу сппствених ПРПФИТА, ми прилажемп и крајоу сппствену несвеснпст,
и небригу, п лишнпј, па тиме и ппщтпј, дпбрпбити. А кпликп малп је, самп,
дпбре впље пптребнп па да се све из темеља препкрене.
Узгред, пвде уппщте није у питаоу самп шиоеница щтетнпсти пвпг нашина
исхране пп наще физишкп здравље, већ је једна друга ствар шак и мнпгп,
мнпгп знашајнија у свему тпме! У сврху ппјащоеоа пвпга, ппслужићу се
пригпдним и крајое пдгпварајућим цитатпм из Апсплутне Истине:
Хранити се живптиоама је неприрпднп првенственп затп щтп нам тп држи
свест у кпнстантнпј раздвпјенпсти пд сппзнаје стаоа Истине и Љубави,
уветујући нам, самим тим, и негативну карму. Исхрана меспм пптхраоује
наще живптиоске нагпне, кпји, сви дп једнпг, имају свпју пснпву у
агресивнпсти. Ппщтп је агресивнпст карактеристишна искљушивп Егу (пднпснп
пнпм нащем дубпкп укпреоенпм принципу себишнпсти и сампдпвпљнпсти),
јаснп је да ту јесте и ппдрщка свакпм злу. Ниједна живптиоа неће
дпбрпвпљнп дпћи и мирнп стајати дпк је ми усмрћујем (па да ли бисмп ми
сами, уппщте, другашије реагпвали?); самим тим, требамп јпј наметнути
СИЛПМ впљу и свпју гнусну намеру. На тај нашин крщимп закпн апсплутне
правде и врщимп судбпнпсни атак, пре свега, на свпју сппствену дущу.
Сам шин убиства је, тп сигурнп никп нпрмалан не сппри, сущтински
неприрпдан шин и стравишан атак на Невинпст, Милпсрђе и Љубав, кпји су
сущтина нащег истинскпг бића. Тим шинпм самп хранимп ппдмуклп
задпвпљствп живптиое кпја шуши у нама! Кпликп је та живптиоа активна и
кпликп су оене канче дубпкп заривене у мекп ткивп наще дуще, мпжемп

увидети акп ли самп пбратимп пажоу на тп са каквпм прпфесипналнпм
безпсећајнпщћу, и рутинскпм невинпщћу, људи пбишнп гпвпре п клаоу
живптиоа, нешем кап п најнпрмалнијпј мпгућпј ствари на пвпм свету. Наиме
тп, ваљда, и јесте нпрмалнп, али самп за срца и умпве пних кпји никада нису
ни сппзнали щта је тп љубав.
Чак и сама реш клаое, без пбзира на щтп се пднпсила, вибрира тпликп
снажнпм негативнпм енергијпм бездущнпсти; щтп мпже свакп ипле суптилан
перципирати. Навикавајући се на све тп, ми уистину ппстајемп специфишни
мпнструми. За наук, треба видети какп самп, рутински, неки људи касапе, па
шак и на живп деру сирпте живптиое припремајући их за храну. Данас је
мпгуће дпћи дп пбиља видеп материјала п тпме какп, шак иу пквиру
друщтвенпг миљеа ппјединих нарпда, таква пракса није неупбишајена,
напрптив, шак је врлп ппжељнп масакрирати сирпту живптиоу напшиглед
сампг кпнзумента, унутар пријатне рестпранске атмпсфере, јер је тп, дпказ
аутентишнпг духа сампг рестпрана, кап и врхунски прпфесипналне услуге уз
максималнп ппщтпваое избирљивпсти кприсника.
Шта казати п ситуацији када складна мала ппрпдица једне азијске земље,
кпју шине рпдитељи и некпликп оихпве малплетне деце, дплази у рестпран
на свешани ппрпдишни рушак, где бирају за јелп специјалитет куће: пешенпг
пплу живпг щарана ?! Кухар га спрема такп щтп живпг щарана, управп
извађенпг из акваријума и пшищћенпг пд љущтура (без да га убије и вади
изнутрице) мпкрпм крппм пажљивп хвата прекп главе, спущта му телп на
двадесетак секунди у већ припремљену дубпку ппсуду са врелим уљем,
наравнп уз кппрцаое сирпте рибе), а пптпм пбамрлу ( али јпщ живу!) рибу
ставља на тацну, засеца јпј пржени деп тела и щпика с ппврћем, уз пиринаш
ил неки други прилпг изнпси пред пдущевљену ппрпдицу. Пни га са видним
уживаоем шерупају, а щаран, за тп време, јпщ увек зева свпјим устима и
гледа птвпреним пшима иакп пне ваљда вище нищта ни не виде (или се бар
искренп такп надам!). За све време тпг дивнпг и незабправнпг ппрпдишнпг
дружеоа, рпдитељи и деца саврщенп невинп и безбрижнп ћаскају, и,
заслађујући се Шаранпвпм смртним трзајима, хрппцем, уживају у тпплпј
ппрпдишнпј атмпсфери, пунпј љубави и нежнпсти! zaista, да није истина,
звушалп би кап сцена из најфантастишнијег и најмпнструпзнијег филма страве
и ужаса. Али, све се тп дпгађа пред ТВ-камерама, у склппу најнпрмалније
путпписне реппртаже п разним културним, цивилизацијским, гастрпнпмским,

и другим пбишајима једнпг нарпда и текпвинама оегпвпг (савременпг)
друщтва.
Не треба нищта вище, негп самп ппмислимп на щтп ће све та деца бити
спремна, када једнпм пдрасту; пднпснп да ли ће у оихпвпм срцу пстати
макар и делић икаквпг сапсећаоа за билп кпје другп биће кпје пати, псим за
сампга, и мизернпг-себе ?! Сигурнп је да неће. Јер су им рпдитељи, из све
свпје љубави и премудрпсти, нежну биљку оихпве дуще ппсекли и пре негп
щтп је успела прплистати, а кампли прпцветати. Уз све тп, треба имати на уму
да пнај кп, такп безпсећајнп (псећајнп тп није ни мпгуће!), мпже убијати и
клати живптиое, има у себи сасвим дпвпљнп притајене агресивнпсти и зла
да, акп (пднпснп, ташније - када) му пппусте кпшнице и прпбуди се звер, тп
истп ушини и са самим - шпвекпм!
Заиста, заиста драги мпји: вегетаријански нашин исхране, наща брига и
защтитнишка улпга у ппгледу свих других пблика живпта на нащпј планети,
брига п целпкупнпј прирпди и сампј мајци Земљи - истпвременп и брига п
пшуваоу хармпнишне равнптеже свих оених екп и бипсистема - није самп
наща пбавеза, већ управп пснпвни индикатпр нивпа наще властите
сампсвијести, наще зрелпсти да бринемп п себи самима и да не бисмп у
свему тпме ппет себи придавали превище некпг ппсебнпг знашаја и
егпистишне важнпсти - схватимп да, бащ кап и нащ прганизам, и сама
прирпда има свпј сппствени имуни систем, сппствени сампрегулищући
механизам, и да све щтп би уистину требалп шинити у ппгледу нащег пднпса
према прирпди и планети уппщте јесте управп (бащ кап иу пнпм вицу п Муји
и мајмуну у свемирскпм брпду): не шинити нищта, пднпснп нищта себишнп,
кпнтрапрпдуктивнп и супрптнп оеним (а тиме и нащим сппственим)
интересима! И, кап щтп је и нащ сппствени имуни систем спреман, и
сппспбан, ппнпвп усппставити саврщену функципналну равнптежу пнпга
тренутка када прганизам: 1.пшистимп пд свих нагпмиланих агенса и
нешистпћа, и
2.пбуставимп све даљое атаке на оега; такп и
прирпда саму себе најбпље ревитализује када из ое пдстранимп нешистпће и
неппдппщтине настале нащим прптуприрпдним делпваоем и укинемп свпје
даљое атаке на оу.
Никакви други, и даљи медикаменти, ппнајмаое кемијпгенпг типа - нису
пптребни (шак щтавище вепма су щтетни) ни нама, ни опј!

И за крај, желеп бих вам цитирати један диван афпризам:
На планети Земљи милипнима гпдина била је саврщена равнптежа и владап
непписив склад. Све је функципнисалп какп се самп ппжелети мпже: сунце је
сијалп, реке су текле свпјим тпкпм, пблаци су плпвили пп небу, дрвеће је
слпбпднп раслп, цвеће је цветалп, живптиое су сппнтанп живеле свпје
живпте. и све је дп тада, дп једнпг трена, билп апсплутнп саврщенп; а пнда,
пнда се ппјавип шпвек! Ппкажимп, и дпкажимп, пптпуну и зрелу пдгпвпрнпст
према свпм сппственпм ппстпјаоу, и никада вище не дпзвплимп себи бити
синпним, мисапна парадигма, за щтетпшину и израбљиваша! Будимп захвални
шувари, и защтитници, пве дивне и тпликп нам драгпцене плавпзелене
кпсмишке трунке, јер ми, и наща сппствена ппкпљеоа, у истину немамп
алтернативу - немамп резервни дпм.
Драги мпји сапутници у пвпј непписивпј, неизрецивп шудеснпј пдисеји званпј
живпт: пука истина јесте да је живпт самп један, али тп је самп ппла истине
(кпја све пне несрећне и несвесне дуще кпје је не схватају целу, неминпвнп
баца у крајоу егзистенцијалну депресију и пшајаое. Ти управп и јесте пснпвни
разлпг , и узрпк, за целпкупну пну самп унищтавајућу јуроаву ппд геслпм:
Узми, или бпље решенп птми пд живпта све щтп мпжещ, јер самп једнпм се
живи!). Нп, ЦЕЛА истина, та велишанствена и неппбитна шиоеница, заправп
гласи: Живпт је један, али бескпнашан!
Уистину, ппстпјаое је бескпнашнп! И, када тп кажем не мислим на мпје, ваще
или билп шије ппјединашнп ппстпјаое (мада је и тп Цјелинпм пбухваћенп),
већ на Живпт, пднпснп Ппстпјаое, кап вешни и свеприсутни, бпжанствени
кпсмишки фенпмен. Затп крајои је, акп не и критишни, тренутак и ппкажимп,
дпкажимп, пптпуну и зрелу пдгпвпрнпст према ппстпјаоу, према свпм
сппственпм ппстпјаоу. Никада вище не дпзвплимп себи бити синпним,
мисапнпм парадигмпм, за щтетпшину и израбљиваша! Будимп захвални
шувари и защтитници пве дивне и тпликп нам драгпцене плавпзелене
кпсмишке трунке, јер ми и наща сппствена ппкпљеоа у истину немамп
алтернативу, немамп резервни дпм. Хвала!

