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Refleksja nad wegetarianizmemRefleksja nad wegetarianizmem

Pęd  życia  niemal  od  narodzin  zmusza  nas  do  działania,  a  nie 
zastanawiania  się  nad naszym miejscem w przyrodzie,  jak  i  czym 
powinniśmy  się  odżywiać,  jaki  mieć  stosunek  do  zwierząt 
i środowiska,  w  którym  żyjemy.  Nawet  nie  wgłębiamy  się  w  te 
zagadnienia. Brakuje nam na to czasu, bo najpierw musimy zająć się 
sprawami domowymi, wychowaniem dzieci, pracą w celu zarabiania 
pieniędzy na utrzymanie. Korzystamy więc beztrosko z wzorców nam 
przekazanych i jak w amoku pędzimy przez życie…

Pewnie  gdyby  nie  moja  choroba,  nadal  byłabym  przekonana,  że 
nasze odżywianie jest jak najbardziej odpowiednie. Większość ludzi 
nie  chce  lub nie  ma czasu na  zastanawianie  się,  dlaczego jadamy 
właśnie  tak,  jak  to  jest  ogólnie  przyjęte.  Takie  przekonania  nam 
wpojono i w tym przekonaniu utwierdzają nas media oraz otaczające 
nas społeczeństwo. A czy takie odżywianie daje nam pełnię zdrowia 
i sił?

Reklamy  też  mają  niebanalny  wpływ  na  naszą  podświadomość. 
Każdemu producentowi zależy głównie na tym, by swój produkt jak 
najlepiej  sprzedać.  Mniej  natomiast  zależy  mu  na  zdrowiu 
konsumenta.  Liczy  się  biznes.  Reklamuje  swój  towar,  używając 
wszelkich  chwytów,  by  tylko  przekonać  klienta  o  korzyściach 
płynących z zakupu. A my często ulegamy tej sugestii.

Wielu z nas przekonanych jest także, że to, co oferuje nam przemysł 
spożywczy musi być zdrowe, bo inaczej nie znalazłoby się na półkach 
sklepu. A czy tak jest naprawdę?
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Jeśli  ktoś  ma  inny  pogląd  na  odżywianie,  sposób  traktowania 
zwierząt  i  przyrody  przez  ludzi,  wielu  uśmiecha  się  drwiąco,  albo 
mówi wprost, że są to bzdury. Często używają takich argumentów, że 
ktoś, kto chciałby nawet w tym temacie coś zmienić boi się, że zrobi 
coś  źle  albo  wypadnie  głupio.  Więc  poddajemy się  tym poglądom 
sami przekonani,  że tak właśnie powinno być.  Uważamy, że skoro 
nasi rodzice, i ich rodzice tak żyli, a w dodatku ludzie od setek lat tak 
się odżywiają, to skądś to wiedzą, no i… że to jest słuszne.

Często  potem  zastanawiamy  się,  dlaczego  chorujemy  na  różne 
choroby,  powodujące  nawet  kalectwo,  często  śmierć,  czasem  już 
w młodym  wieku  i  co  jest  tego  przyczyną.  I…  nie  dostajemy 
odpowiedzi. A jeśli ją dostajemy, to jej nie zauważamy. 

Wierzymy  w uczciwość  producenta  i  wszystkich  ludzi 
odpowiedzialnych  za  zdrowie  człowieka.  Wierzymy  w  to,  czego 
nauczyli  nas  rodzice  i dziadkowie,  w  to,  co  przekazują  media 
i medycyna i do głowy nam nie przyjdzie, że przyczyną niedomagań 
zdrowotnych może być właśnie to, co jemy.

U  mnie  trzeba  było  „wstrząsu”  w  postaci  ciężkiej  choroby  – 
reumatoidalnego zapalenia stawów, dokuczliwej i utrudniającej życie 
na  każdym  kroku,  by  zacząć  szukać  przyczyny.  By  głębiej  wejść 
w temat sensowności pozbawiania życia zwierząt, by siebie utrzymać 
przy życiu. 

Choć  zawsze  nad  tym  się  zastanawiałam,  to  dopiero  cierpienie 
zmusiło mnie do dokładnego przeanalizowania tego tematu. Także 
do zastanowienia się nad tym, jakie człowiek powinien zająć miejsce 
w przyrodzie. Jaki tryb życia prowadzić i jak się przede wszystkim 
odżywiać.

Copyright by Złote Myśli & Lidia Aleksandra Szadkowska

http://www.zlotemysli.pl/


KUCHNIA  WEGANKI – Lidia Aleksandra Szadkowska

Refleksja nad wegetarianizmem
● str. 8

Muszę  przyznać,  że  ze  zdziwieniem  otwierałam  oczy,  gdy 
dowiadywałam się, że prawda, jaką znałam jest zupełnie inna. Tylu 
ludzi tkwi w tej niewiedzy... 

Chociaż  kocham  zwierzęta,  nie  łączyłam  ich  hodowli  z  daniem 
mięsnym leżącym na talerzu. Nie wgłębiałam się w temat ich celu 
życia.  Zawsze  miałam  bardzo  wiele  współczucia  dla  nich  i  ich 
cierpienia. Jednak do chwili choroby nie zaprzątałam sobie nimi zbyt 
głowy, jeśli nie miałam do czynienia z nimi bezpośrednio.

Z  drugiej  strony  jednak  zastanawiało  mnie,  dlaczego  trzeba 
pozbawiać  życia  tyle  stworzeń,  by  odżywiać  swój  organizm,  „mieć 
siłę do życia” i być zdrowym. Ale temat ten odsuwałam od siebie, by 
nie współcierpieć razem z tymi nieszczęsnymi istotami.

Żyłam  tak,  jak  inni  w  społeczeństwie  i  nie  wiedziałam,  że  temat 
odżywiania, a przede wszystkim to,  czym się odżywiamy ma aż tak 
ogromne znaczenie. Choć z drugiej strony, zdawałam sobie sprawę, 
że  jest  to  niezwykle  istotne.  Rozumiałam  to  inaczej.  Korzystałam 
z życia w taki sposób, jaki mi wpojono. Tak jak inni…

Aż szkoda,  że  nie  uczy się  dzieci  już w przedszkolu  poszanowania 
praw nie tylko człowieka, ale również całej otaczającej nas natury. 
Poszanowania nie tylko życia ludzkiego, ale również życia zwierząt. 
Wszystkich - bez wyjątku. 

Wiedzę  tę  każdy  powinien  poznać  już  jako dziecko,  ale  trzeba  by 
wielkiej rewolucji w szkolnictwie, by taki temat wprowadzić. W życiu 
społecznym też  musiałoby  się  dokonać  wiele  zmian.  Jest  to  mało 
realne…
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Brak uświadomienia całej prawdy o życiu obraca się przeciw nam. 
Ludziom,  istotom  nadrzędnym,  którzy  wykorzystując  ufność 
i oddanie  zwierząt,  sprowadzają  je  do  swych  domostw,  karmią, 
otaczają opieką, by potem je zjeść... Brzmi to okrutnie, ale czy tak nie 
jest? 

Każdy powinien się  nad tym zastanowić,  bo ani  zabijanie  ich,  ani 
konsumpcja  potraw  przyrządzonych  ze  zwierząt,  ani  też  brak 
szacunku do przyrody nie wychodzi nikomu z nas na zdrowie.
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to poszanowanie natury i życia zwierzątto poszanowanie natury i życia zwierząt

Jak  grzyby  po  deszczu  mnożą  się  coraz  liczniejsze  choroby 
nieuleczalne,  cywilizacyjne  i  tragiczne  w  skutkach,  powodowane 
głównie  spożywaniem  pokarmów  nieodpowiednich  dla  człowieka. 
A przecież można by ich uniknąć. 

Nie spożywając produktów pochodzenia zwierzęcego można wyjść 
z wielu chorób. Nawet odstawiając w niedługim czasie leki, które 
nie  dość,  że  powodują  liczne skutki  uboczne,  to  jeszcze wyciągają 
ostatnie grosze z kieszeni.  A czas poświęcony na pilnowanie godzin 
przyjmowania  leków,  wystawanie  w  kolejkach  do  lekarzy 
i w aptekach można by przeznaczyć na inne cele. Odżywiając się 
tylko tym, co daje nam matka – ziemia, można zachować 
również  doskonałe  zdrowie  do  późnej  starości.  A  nawet 
lepsze, niż spożywając dania pochodzenia zwierzęcego.

Jeśli chcemy być zdrowi i zachować dobrą kondycję, sami jesteśmy 
w stanie  o  to  się  zatroszczyć. Mamy  wybór  i  duży  wpływ  na 
własne życie. A jak to zrobić, nasz rozum sam nam to podpowie. 
Jestem  przekonana,  że  im  bardziej  przestajemy  szanować  prawa 
natury i życie zwierząt, tym bardziej odbija się to na naszym życiu 
i zdrowiu.  Nieuszanowanie  życia  innych stworzeń  to  również  brak 
poszanowania życia własnego.

Nie musimy poddawać się ogólnemu schematowi życia. Tylko od nas 
zależy,  jak  się  odżywiamy.  Mamy  możliwość  korzystania  z  takich 
produktów,  które  nam  służą  i  nie  zatruwają  powoli  naszego 

Copyright by Złote Myśli & Lidia Aleksandra Szadkowska

http://www.zlotemysli.pl/


KUCHNIA  WEGANKI – Lidia Aleksandra Szadkowska

Nasze zdrowie to poszanowanie natury i życia zwierząt
● str. 11

organizmu.  A  zmieniając  sposób  żywienia  nie  ryzykujemy  ani 
głodem,  ani  własnym zdrowiem.  Przeciwnie.  Nie  musimy również 
skazywać  na  śmierć  żadnego  zwierzęcia,  by  nie  być  głodnym  ani 
ilościowo, ani też jakościowo.

Nie musimy także kupować ze „ślepą wiarą” wszystkiego, co oferuje 
nam  przemysł  spożywczy.  Przechodząc  na  zdrowe  odżywianie 
chronimy  nie  tylko  swoje  zdrowie,  ale  też  środowisko,  w  którym 
żyjemy.
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