
»Ko nekomu na silo nekaj 
vzameš, ti to ne more dati 
tistega, kar potrebuješ za 

srečno življenje. Tok vitalne življenj-
ske energije je z vsakršnim nasiljem 
prekinjen. Notranja praznina in pod-
hranjenost, ki je posledica pomanjka-
nja energije, spodbujata razne odvi-
snosti, strah, pohlep in tekmovalnost.« 
To je nekaj izhodiščnih misli Marjana 
Rusa, diplomiranega socialnega delav-
ca, avtorja knjige Karma na krožniku. V 
njej nam predstavlja svoje ugotovitve 
in izkušnje o povezanosti dviga zaves-
ti z načinom prehranjevanja.
Kako vpliva na človeka to, kar si daje 
na krožnik?

Z mesom vnašamo v svoje telo in um 
grobe vibracije, ki povzročajo telesni, 
mentalni in čustveni stres. Ko smo polni 
nemira, privlačimo še več nemira. S tem 
povzročamo trpljenje sebi, pa tudi 
vsem okoli nas. Skozi razvoj zaves-
ti začnemo počasi zaznavati subtil-
ne energije. Ko trpijo druga živa bit-
ja, mi to občutimo. To poteka neza-
vedno in pogosto niti ne vemo, od 
kod prihaja. S tem, ko jemo meso, 
povzročamo ubijanje živali. Njiho-
vo trpljenje se prek užitega mesa 
prenaša na naš živčni sistem. Vklju-
čuje stres, ki ga doživljajo živali že 
za življenja, ko jih redijo za zakol, in 
tudi smrtni strah, ki jih zajame, ko 
se bliža in izvrši njihov uboj. Na ne-
zavedni ravni se v nas sproža tudi 
občutek krivde, kot v odnosu med 
storilcem in žrtvijo; v tem primeru 
med nami in živaljo. Ta krivda se 
zapiše v naše energijsko telo. S tem 
zapisom privlačimo k sebi enake 

slabe energije. Te nas spet ženejo v sla-
be odločitve. Tako je krog sklenjen in v 
tem smislu postane to naša karma. Svoje 
trpljenje lahko ustavimo tako, da prene-
hamo povzročati trpljenje drugim.
Kakšne duhovne spremembe te pripelje-
jo do tega, da prenehaš jesti meso?

Dvig zavesti in odpiranje srca. Dokler 
zares ne začutiš drugega živega bitja, ti je 

vseeno, kaj se dogaja z njim. Mi vsi ima-
mo v sebi mehanizem tega čutenja. Zara-
di lastnih prizadetosti v otroštvu in kas-
neje v življenju pa smo si naredili nepre-
bojen oklep okoli srca, ki ne prepuš-
ča občutenja. Ne občutimo niti sebe niti 
drugih živih bitij. To pripelje do popred-
metenja brez vsakršne slabe vesti. Sebič-
ni um zato lahko izkorišča druga bitja 
za svoje koristi in užitke. Ko prepoznaš, 
da smo v svojem najglobljem bistvu du-
hovno vsi povezani med seboj, pa tudi z 
vsem, kar nas obdaja, in da veljajo poleg 
zakonov družbe še zakoni narave, se zač-
neš zavedati odgovornosti v zvezi s svo-
jim ravnanjem. Učiteljica karma nas prek 
raznih bolezni in nevroz opozori, če ne 
spoštujemo življenja.
Zakaj je še vedno toliko odpora brez-
mesnemu prehranjevanju?

To je močno ukoreninjena zasvoje-
nost, ki delno izhaja iz prepričanja, 
da je to znak obilja. Delno pa je tudi 
stvar lažne propagande mesnopre-
delovalne industrije. Meso je pos-
talo po vojni sinonim za materialno 
obilje, fizično moč in zdravje. Ven-
dar danes res ni potrebna nobena bo-
jazen, da bi pešale naše moči, če ne 
jemo živali. To dokazujejo največ-
je opice, gorile, ki imajo približno 98 
odstotkov genetske zasnove take kot 
človek, prehranjujejo pa se samo z li-
sti, rastlinskimi poganjki in občasno s 
sadjem. Moč odraslega samca, ki teh-
ta dvesto kilogramov, je takšna, da 
lahko dvigne kar dve toni teže. Tudi 
vse več vrhunskih športnikov v zad-
njem času prehaja na brezmesno pre-
hrano in opažajo povečanje telesnih 
in psihičnih zmogljivosti.

Svoje trpljenje ustavimo tako, da ne povzročamo trpljenja drugim
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KARMA, DVIGANJE ZAVESTI

Večje ko je število kreativnih 
elementov v organizmu, 

višje je to bitje na evolucijski 
lestvici in večje je karmično 

breme, če takemu 
organizmu vzamemo 

življenje.

Marjan Rus
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S kašnim obiljem in ugodjem 
pa je povezano življenje brez 
mesa?

Morda včasih z uživanjem 
mesa za kratek čas res zapol-
nimo neko notranjo čustve-
no ali duhovno praznino in 
prikrijemo trpljenje, ki ga v 
življenju doživljamo. Počuti-
mo se močne in začasno po-
zabimo na skrbi, ki nas tare-
jo. Z uživanjem velikih koli-
čin mesa, in hrane na splošno, 
običajno kompenziramo dru-
ge primanjkljaje. Temu služijo 
tudi alkohol, cigarete in druge 
opojne substance, pa tudi ra-
zne »igračke za odrasle«, kot 
so avtomobili, hiše, bazeni, 
jahte. A vse to je kratkotrajne 
narave. Tako nikoli ne zapol-
nimo svoje notranje – duhov-
ne praznine. Ko se človek zač-
ne prebujati, obilje išče drug-
je. Prihajati začne skozi notra-
nji prostor zavesti. Skozi srce. 

Odpre se nam drugačen pog-
led na svet, ki vključuje so-
čutje do drugih bitij in nena-
vezanost na materialne dobri-
ne. V resnici ne potrebujemo 
toliko vseh stvari, kot so nam 
vcepili v zavest, da lahko pre-
živimo in smo zadovoljni.

Kakšne spremembe ste ob-
čutili, ko ste prenehali jes-
ti meso?

Spremembe so se dogajale 
na vseh ravneh. Takoj ko sem 
začel opuščati meso, sem za-
čel opažati, da mi divja, buč-
na družba več ne ustreza. Za-
čel sem iskati bolj mirno oko-
lje in stik z naravo. Postajal 
sem vse bolj umirjen. Moja iz-
razita nekdanja lastnost je bila 
tekmovalnost. To nagnjenje 
je pri ljudeh, ki uživajo veli-
ko mesa, zelo močno izraže-
no, sem kasneje opazil. Sča-
soma sem vse bolj cenil drug 
vidik komunikacije z okoli-
co. Začel sem prepoznava-
ti pomembnost sodelovanja. 
Prej sem bil sam središče ve-
solja, drugo me ni zanimalo. 
Mislil sem, da uživam življe-
nje, v resnici pa me je tak na-
čin vse bolj energijsko praznil. 
Ko sem prišel do skrajnega 

roba nezadovoljstva in obu-
pa, sem spoznal, da takšno 
življenje nima več nikakršne-
ga smisla. Odločilen preklop 
se je zgodil, ko sem začel gle-
dati na življenje skozi notranje 
duhovne oči.
Kaj zdaj občutite s spremem-
bo načina življenja in prehra-
njevanja?

Zame je bilo to ponov-
no rojstvo in odkritje novega 
smisla življenja. Prej sem bil 
pogosto utrujen in zaspan, 
imel sem slabo kožo, mozo-
lje, rdečico. Zakisanost tele-
sa zaradi uživanja mesa je 
povzročala tudi neprijeten te-
lesni vonj. Imel sem pogos-
te glavobole. Izginila so rev-
matična obolenja in bolečine 
v kolenu. Moj um je bil tog, 
zmeden in prestrašen. Ni-
sem mogel razmišljati zunaj 
utečenih družbenih okvirjev. 

Moja pozornost je bila razpr-
šena in težko sem ostal zbran 
dalj časa. Nisem imel nobe-
ne vizije v življenju in nisem 
vedel, kaj naj počnem, da bi 
ob tem občutil neko izpolnje-
nost. Ko sem začel razisko-
vati duhovnost, meditirati in 
nehal uživati meso, sem opa-
zil, da moje misli postajajo 
jasnejše. Vse naštete pozitiv-
ne spremembe so mi prinesle 
energijo za delovanje in na-
predek v življenju. Začele so 
me zanimati različne stvari. 
Vpisal sem se na Fakulteto za 
socialno delo in ob delu di-
plomiral. Prišel sem do svo-
jega srčnega poklica. Danes 
občutim radost in smisel živ-
ljenja. Imam veliko več ener-
gije in zato je življenje posta-
lo mnogo lahkotnejše in veli-
ko bolj smiselno.

 Taja Vetrovec 

»Ko sem začel 
meditirati in nehal 
uživati meso, sem 

opazil, da moje misli 
postajajo jasnejše.«

TEŽA KARMIČNEGA DOLGA
Večje ko je število krea-

tivnih elementov v organiz-
mu, višje mesto zavzema to 
bitje na evolucijski lestvici in 
večje karmično breme si na-
laga človek, ki takemu orga-
nizmu vzame življenje. Zato 
je z vidika količine in inten-
zivnosti našega trpljenja pri-
poročljivo, da jemo hrano ra-
stlinskega izvora, saj si tako 
ustvarjamo najmanj karmič-
nega dolga. Število kreativ-
nih elementov v živih bitjih: 
5 – človek, 4 – krave, konji, 
psi, mačke, ovce, koze, pra-
šiči, zajci; 3 – kokoši, purani, 
gosi, race, ptice; 2 – ribe in druge vodne živali, plazilci, 
črvi, insekti; 1 – rastline.

(Iz knjige Karma na krožniku – Misteriji.si; 20 €)


