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Tento !lánek by m"l b#t voln#m navázáním na problematiku MasoMatrixu.

Na pojídání $i nepojídání masa a na vegetariánství panuje spousta
názor" a p%edsudk". Myslíme si, !e jsou to hlavn& p%edsudky, které
se nalézají mezi „lidem“, z kter'ch se potom vytvá%ejí v(elijaké názory
na tuto problematiku.
Pokud jde o etickou a praktickou stránku problému konzumace
masa, jde s $lánkem MasoMatrix pln& souhlasit. Na(lo by se
spousta dal(í d"vod" a v'hod, pro$ nekonzumovat maso. Jako
jeden z hlavních d!vod! pro" nekonzumovat maso vidíme
ovlivn#ní citov#-emo"ní stránky "lov#ka konzumací masa. Jak ji!
bylo zmín&no v $lánku MasoMatrix, tak i na jin'ch místech (kdo
chce, tak tyto informace najde), p%i chovu, p%eprav& a porá!ení zví%at
jsou tyto zví%ata vystaveny velkému „stresu“. Tento stres zp"sobuje
vylu$ování ur$it'ch (kodliv'ch látek, které se usazují v t&lech
neboh'ch zví%at. Tyto látky jsou naz'vány r"zn& nap%. „stresory“,
„hormon smrti“ atd. (dle autora).
Co ale spousta lidi$ek podce)uje, je fakt, !e se také do t&l neboh'ch zví%at ukládá jejich citov&emo$ní energie, ta se otiskne do jejich t&l a tudí! i do „masa“ (mrtvé t&lo) jako obraz (fotka) na
fotopapír. *ím v&t(ímu stresu je zví%e vystaveno, tím v&t(í citov&-emo$ní energetick' otisk
z"stane v mase, které je potom, konzumováno nev&doucími lidmi, bláhov& a slep& v&%ících
propagand&=reklam&. Tento citov&-emo$ní energetick' otisk potom ovliv)uje energetickou
strukturu $lov&ka, kter' poz%el toto znehodnocené maso (jak fyzické t&lo, tak i ostatní
energetická t&la). Velice obrazn& bychom takto kontaminované maso mohli p%irovnat k
radioaktivním potravinám, které p"sobí na lidsk' organismus skryt& (my(leno ne na první
pohled). Také by se dalo obrazn& %e$eno pov&d&t, !e vlastn& takto kontaminovan'mi
potravinami (je opravdu t&!ké %íkat masu potravina, ale budi!) pojídají lidé stres, strach a
agresivitu neboh'ch zví%at, kter' se potom projevuje na nich samotn'ch a na jejich chování.
Tato „teorie“ v $ádném p%ípad# nechce omlouvat agresivní (nevhodné) chování
"lov#ka, ale chce upozornit na to, $e si pojídáním „masa“ "lov#k zhor&uje svoji u$ tak
nezávid#níhodnou situaci a sv!j citov#-emo"ní stav (potenciál).

Vegetariánství
Nyní p%ejdeme k tématu vegetariánství, p%esn&ji %e$eno bez-masé stravy. Po vzoru $lánku
MasoMatrix by mohl kdekdo namítnou, !e rostliny jsou také !ivé bytosti, !e na(e planeta je
!ivá bytost atd. Budou mít pravdu. Jablko je dít& jablon& stejn& jako telátko je dít& krávy.
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Konzumace ka!dé potravy je pojídaní !iv'ch bytostí, tento vesmír je bohu!el zalo!en na
principu jeden pojídá druhého s tím nic neud&láme. Av(ak je rozdíl mezi pojídáním rostlinné
stravy a „masa“.
P%ed utr!ením jakékoliv rostliny m"!ete tuto rostlinu na duchovní úrovni poprosit, a# se uvede
do stavu necitlivosti a eliminovat tak její stres po utr!ení rostliny (plodu). Rostlina nebo plod je
po utr!ení stále !iv', má svého Ducha stejn& jako $lov&k nebo zví%e. P%ed rozkrojením rostliny
(plodu) a tím jeho zabitím, m"!eme odvést jejího Ducha do „sv&ta duch"“ a tím vlastn&
rostlinu usmrtit (etrn'm zp"sobem. Ducha rostliny odvedete, tak !e ho v duchu poprosíte,
aby ode(el do sv&ta duch" a pod&kujete mu a rostlin&, za jeho ob&# Vám. P%i provád&ní této
techniky se soust%e+te na energii rostliny. M&li by jste po odvedení jejího Ducha zaznamenat
potemn&ní. M"!e se ze za$átku stát (tím, !e budete nezku(ení), !e budete odvád&t Ducha
nap%. „zarputilého raj$ete“ t%eba na t%ikrát. Postupem $asu a praxí Vám to p"jde lépe.
P%i dodr!ování t&chto zásad by jste m&li získat co nejmén& (kodlivou potravu, která Vám
pom"!e pro$istit organismus nejenom na fyzické úrovni. Nejlep(ím zp"sobem na pro$i(t&ní
organismu by bylo nekonzumovat stravu v"bec, ale kdo z nás to doká!e, !e?
Doufáme, !e i tyto by# na první pohled „bláznivé“ informace budou pro vás p%ínosem a
inspirací.
S pozdravem Eva a Josef

Dodatek
Uvedením rostlin do stavu necitlivosti docílíte zmírn&ní jejich „utrpení“ p%i sb&ru. Tím, !e
utrhnete jablko ze stromu nebo vytrhnete mrkev ze zem& je(t& jablko ani mrkev
nezabijete. Ale tím, !e jablko nebo mrkev p%ekrojíte no!em, oloupete nebo do n&j
po%ádn& kousnete, tak mu zp"sobíte zran&ní, která jsou potom smrtelná (zále!í ne jejich
rozsahu). Práv& p%ed úpravou rostlinné stravy (oloupání, krájení, $i(t&ní, va%ení atd.) je
pot%eba odvést Ducha této rostliny a tím ji zabít resp. poprosit aby se rostlina vzdala
svého fyzického t&la ve Vá( prosp&ch a ukon$ila tak dobrovoln& sv"j !ivot. A! teprve
potom m"!ete rostliny dát do hrnce a va%it (zabíjet rostliny va%ením je barbarské a
zbyte$n& se tak prodlu!uje jejic utrpení a to není cílem).

Stejná technika odvád"ní Ducha a dobrovolné vzdání se fyzického t"la se Vám u zví$at s
nejv"t%í pravd"podobností nepoda$í, uvést zví$e do stavu necitlivosti a potom ho zabít není v
&ádném p$ípad" stejné jako odvedení ducha rostliny, to snad uznáte.

Tak, to by bylo asi tak v(e na dodatek.
S pozdravem Bubulák
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