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Wegetarianizm, weganizm czy frutarianizm.
Z natury ewolucji biologii, czÂ³owiek nie byÂ³ przystosowany do jedzenia miÃªsa i produktÃ³w zwierzÃªcych.
Pierwotna forma Â¿ycia i jedzenia w czasie, gdy czÂ³owiek prowadziÂ³ swoje Â¿ycie w Â¶rodowisku raju, nie
wymagaÂ³a od niego szczegÃ³lnego wysiÂ³ku w zdobywaniu poÂ¿ywienia. Mechanizmy ewolucji eksponujÂ± formÃª
Â¿ycia i wszelkie jej potrzeby, wedÂ³ug warunkÃ³w istniejÂ±cych w takim Â¶rodowisku, w jakim przebiegaÂ³ caÂ³y
proces ewolucji. IstniejÂ± tam wszelkie niezbÃªdne aspekty do zachowania wyewoluowanej postaci i jej potrzeb.
CzÂ³owieka, te mechanizmy wyeksponowaÂ³y jako osobnika poÂ¿ywiajÂ±cego siÃª wyÂ³Â±cznie takim poÂ¿ywieniem,
jakie mÃ³gÂ³ znaleÂ¼Ã¦ w swoim zasiÃªgu dziaÂ³ania, czyli owocami.
Taka zmiana, ktÃ³rej efekty moÂ¿emy obecnie obserwowaÃ¦ na ziemi, nie mogÂ³a nastÂ±piÃ¦ z dnia na dzieÃ±.
Wszelki rodzaj specjalnej dziaÂ³alnoÂ¶ci w zakresie uprawy czy hodowli, mÃ³gÂ³ zaistnieÃ¦ dopiero w sytuacji, gdy
czÂ³owiekowi zaczÃªÂ³o brakowaÃ¦ poÂ¿ywienia w jego naturalnym Â¶rodowisku. Brak moÂ¿liwoÂ¶ci utrzymania siÃª
wyewoluowanego gatunku z przyczyn naturalnych nie wystÂ±pi, a jeÂ¿eli tak, to w czasie wielu milionÃ³w lat.
Warunki klimatyczne i przyrodnicze Â¶rodowiska Â¿ycia czÂ³owieka w raju, (zwane w przekazach Â£askÂ± Boga)
wymuszaÂ³y okreÂ¶lone postÃªpowanie i zachowanie Â¶cisÂ³ych norm u Â¿yjÂ±cych tam ludzi. Taki naturalny
regulator, zabezpieczaÂ³ kolejne pokolenia przed zejÂ¶ciem z okreÂ¶lonej drogi Â¿ycia.
CzÂ³owiek nie byÂ³ zmuszany do dbania o swÃ³j los bytowy, jego zaplecze w postaci â€žspiÂ¿arniâ€• i miejsca do
â€žspaniaâ€•, byÂ³o w zasiÃªgu rÃªki. W jego Â¿yciu emocjonalnym, nie wystÃªpowaÂ³y poziomy zwiÂ±zane ze
strachem i niepokojem. Nie byÂ³o potrzeby do czynienia szczegÃ³lnego wysiÂ³ku, nie mÃ³wiÂ±c juÂ¿ o obowiÂ±zku
pracy. CaÂ³oksztaÂ³t warunkÃ³w Â¿ycia panujÂ±cy w takim Â¶rodowisku, nie zmuszaÂ³ czÂ³owieka do potrzeby
zdobywania lub chociaÂ¿by konkurowania o lepsze miejsce do Â¿ycia.
MoÂ¿emy wyobraziÃ¦ sobie ludzi, ktÃ³rzy Â¿yjÂ± setki lat w optymalnych warunkach. W tym miejscu, istnieje
moÂ¿liwoÂ¶Ã¦ odniesienia siÃª do informacji biblijnych, ktÃ³re mÃ³wiÂ± o tysiÂ±cletnim wieku pierwotnych ludzi. By tak
dÂ³ugi czas Â¿ycia czÂ³owieka mÃ³gÂ³ siÃª realizowaÃ¦ na poziomie ciaÂ³a fizycznego, muszÂ± byÃ¦ speÂ³nione
okreÂ¶lone warunki.
Organizmy biologiczne posiadajÂ± okreÂ¶lonÂ± istotÃª bytu. Przy organizmach typu zwierzÃªcego, do ktÃ³rej to grupy
naleÂ¿y rÃ³wnieÂ¿ organizm czÂ³owieka, takÂ± istotÂ± jest zbiÃ³r organÃ³w tworzÂ±cych postaÃ¦ fizycznÂ±. Z kolei
wszystkie organy, posiadajÂ± takÂ± samÂ± istotÃª powstania i rozwoju. Polega ona na organizacji odpowiedniego do
organu typu komÃ³rek. W tej ocenie cofajÂ±c siÃª do pierwszych komÃ³rek, dowiadujemy siÃª, co odkryÂ³a nauka.
Okazuje siÃª, Â¿e tych macierzystych komÃ³rek jest niewiele w kwestii rodzaju. Odpowiednie zmiany w postaci i formie
dziaÂ³ania komÃ³rek, powstajÂ± w trakcie rozwoju organizmu
KomÃ³rka jest integralnym tworem, ktÃ³ry posiada wszystkie niezbÃªdne do Â¿ycia, wewnÃªtrzne procesy chemiczne.
RÃ³Â¿norodnoÂ¶Ã¦ wystÃªpujÂ±ca pomiÃªdzy postaciami komÃ³rek, ktÃ³re tworzÂ± rÃ³Â¿ne organy, polega na
indywidualnych cechach procesÃ³w Â¿yciowych zachodzÂ±cych we wnÃªtrzu kaÂ¿dej komÃ³rki.
Do zachowania tych procesÃ³w a zarazem do zachowania Â¿ycia caÂ³ego organizmu, (tu czÂ³owieka Â¿yjÂ±cego w
raju), wystarczajÂ±ce byÂ³o, spoÂ¿ywanie rosnÂ±cych tam owocÃ³w. Taki rodzaj Â¿ywienia nie tylko byÂ³
wystarczajÂ±cy, byÂ³ on optymalny, (sÂ± to prawa ewolucji). CzÂ³owiek Â¿yjÂ±cy w raju, to znaczy Â¿yjÂ±cy w
odpowiednich warunkach Â¶rodowiskowych, do takich zaliczyÃ¦ naleÂ¿y rÃ³wnieÂ¿ warunki Â¿ycia emocjonalnego i
http://www.andrzejstruski.com/index.php?page=articles&op=readArticle&id=6&title=Wegetarianizm-weganizm-czy-frutarianizm
Page 1/2
MemHT Portal

Andrzej Struski
http://www.andrzejstruski.com
Â¿ywiÂ±cy siÃª owocami, Â¿yÂ³ setki lat w dobrym zdrowiu.
Zmiana takiego stanu Â¿ycia czÂ³owieka mogÂ³a nastÂ±piÃ¦ tylko w przypadku szczegÃ³lnego, tudzieÂ¿
zewnÃªtrznego, wpÂ³ywu na jego potrzeby. Te z kolei spowodowaÂ³y zmiany w populacji, ktÃ³rej ponad naturalny
wzrost spowodowaÂ³ brak poÂ¿ywienia w naturalnych warunkach.
Teraz juÂ¿ w szybkim tempie rozwinÃªÂ³y siÃª nowe dziedziny Â¿ycia czÂ³owieka w postaci hodowli i uprawy. Jednak
poÂ¿ywienie pozyskane z takich Â¼rÃ³deÂ³, rÃ³Â¿niÂ³o siÃª w stosunku do tego z naturalnego Â¶rodowiska. To
poÂ¿ywienie, ktÃ³re byÂ³o inne z raju zwanego Â£askÂ± Boga. Te nowe warunki juÂ¿ nie speÂ³niaÂ³y wszystkich cech
naturalnego Â¶rodowiska a co za tym idzie nie speÂ³niaÂ³y cech Â³aski Boga. W tym momencie powstaÂ³o
zagroÂ¿enie speÂ³niania przez czÂ³owieka potrzeb nieba z punktu widzenia Boga.
Nowy rodzaj poÂ¿ywienia w szczegÃ³lnoÂ¶ci tego, ktÃ³re pochodziÂ³o z prowadzenia hodowli zwierzÂ±t i jedzenia
miÃªsa, zdecydowanie wpÂ³ynÂ±Â³ na emocje czÂ³owieka. NastÂ±piÂ³o skrÃ³cenie Â¿ycia, ktÃ³rego przyczyny tkwiÂ±
w dwÃ³ch podstawowych kwestiach. Pierwsza dotyczy rodzaju poÂ¿ywienia, ktÃ³re do procesÃ³w komÃ³rkowych wnosi
zupeÂ³nie inny zbiÃ³r skÂ³adnikÃ³w niezbÃªdnych do prawidÂ³owego dziaÂ³ania przemian chemicznych. Druga dotyczy
negatywnych emocji, ktÃ³re swe Â¼rÃ³dÂ³o posiadajÂ± w tych nowych warunkach Â¿ycia.
ReasumujÂ±c sprawÃª poÂ¿ywienia czÂ³owieka, wyÂ³ania siÃª nam postaÃ¦, ktÃ³ra jeÂ¿eli bÃªdzie w swym
jadÂ³ospisie posiadaÃ¦ przewagÃª owocÃ³w, uzyska zdolnoÂ¶Ã¦ do naturalnych reakcji odpornoÂ¶ciowych organizmu.
Obecnie Â¿yjÂ±cy czÂ³owiek, jest w stosunku do postaci Â¿yjÂ±cej w naturalnym Â¶rodowisku i Â¿ywiÂ±cej siÃª
owocami, nieporÃ³wnywalnie mniej skutecznym instrumentem z punktu widzenia potrzeb Boga. W kontekÂ¶cie do
dÂ³ugoÂ¶ci Â¿ycia i jakoÂ¶ci zdrowia, nie posiada dobrego odniesienia, jest zaledwie strzÃªpem tamtej postaci.
To, Â¿e miÃªso obecnie znajdujÂ±ce siÃª w poÂ¿ywieniu czÂ³owieka, przez wielu jest uwaÂ¿ane za jego niezbÃªdny
skÂ³adnik, okazuje siÃª byÃ¦ produktem nabytym. Z natury rzeczy, jest to skÂ³adnik diety, ktÃ³ry zaszkodziÂ³
czÂ³owiekowi. Optymalna dietÂ± dla czÂ³owieka, (oczywiÂ¶cie po odwrÃ³ceniu programu potrzeb komÃ³rkowych,
ktÃ³ry zmieniÂ³ siÃª w czasie zmiany poÂ¿ywienia) jest frutarianizm, czyli poÂ¿ywienia skÂ³adajÂ±ce siÃª tylko z
surowych owocÃ³w.
Â©Â Andrzej Struski de Merowing.
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