دبيرخانه انجمن خامگياهخوار و گياهخوار ايران
«فرم شماره »3
( فرم پيشنهاد وحدت رويه به مديران محترم انجمن ها و گروه ها)
به نام خداوند جان و خرد
مديران محترم انجمن ها و گروهها و فريكنفرانس های خامگياهخواری و گياهخواری سراسر كشور درود بر شما
از اين جهت كه بتوان افراد بيشتری با راه سبز سالمت(خامگياهخواری و گياهخواری) آشنا نمود ،همراهان شما درانجمن ملي  ،پيشنهادات زير را تقديم مي نمايند.

-1هرتازه وارد ممكن است نقصي در بدنش وجود داشته باشد ولي بعد از خامگياهخواری نقصش را نتيجه خامگياهخواری تصور مي نمايد.
لذا فرم شماره  1انجمن ملي ،خدمتتان ارسال  /واتساپ ميگردد پرينت يا فايلش را تحويل تازه وارد نماييد تا قبل از شروع خامگياهخواری ،آزمايشات
پزشكي را انجام دهد.
-2پس از اينكه آزمايشات پزشكي تازه وارد را گرفتيد ،به واتساپ دبيرخانه انجمن ملي ارايه دهيد تا آمار و نتايج ثبت گردد.
-3پس از اينكه آزمايش پزشكي تازه وارد را گرفتيد ،چه سالم باشد ،و چه بيمار باشد ،فرم شماره  2را به او بدهيد (طرح تشويق مردم به خامگياهخواری
روزهای فرد).
- 3/1هرتازه وارد با مطالعه اين دو فرم متوجه مي شود كه اين برنامه ،صرفاً برای كساني هست كه تازه پايشان در عرصه خامگياهخواری گزارده اند ،سپس
مي گيرند روزهای زوج پخته گياهي
ظرف چند ماه  ،چنان از خامگياهخواری روزهای فرد با نشاط مي شوند كه مطابق ستون  4فرم  2خودشان تصميم
را بتدريج كم نمايند.
 -4بنابراين مديران محترم نامبرده در صدر اين نامه ،الزمست عالوه بر فرمهای شماره 1و  ،2اين برگه را نيزكه (فرم شماره  )3مي باشد،تحويل تازه وارد
دهند.
-4/1نتيجتاً هر تازه وارد با مطالعه هر  3فرم ،آگاهي الزم درنحوه پيش ورود به خامگياهخواری را پيدا مي نمايد و جهت موارد (منعكس در فرم های 1و2و )3از
سواالت تكراری و سردرگمي و بالتكليفي دور خواهدشد.
 -4/2بديهيست هرفرمت ديگری ،ازطرف هريك از مديران محترم يا ديگران به شماره دبيرخانه پيشنهاد و واتساپ گردد ،درحضور نامبردگان رديف  7فرم
شماره  4بررسي و فرم ويرايش شده ارايه خواهد شد.
-5بديهيست مطابق سابق كه وقت و محبتتان را مصروف رهجويان مي نموديد ،همچنان محبتتان ادامه خواهيد داد تا جامعه ،بسمت سالمتي و شادابي
بيشتر ،حركت نمايد.
 -5/1در اينصورت است كه تازه واردين ،حتي اگر بيمار حاد باشند ،درمنزل مي نشينند و با حضور در فريكنفرانسهای رايگان  ،از علم و تجربه پزشكان
خامگياهخوار و اساتيد و بيماران كه سخنراني مي كنند .مياموزند خامگياهخواری چنان با عظمت است كه سيستم خودخوری سلولهای تخريبي (آتوفاژی) را
تقويت مي كند ،همچنين سيستم (خود درمان) را تقويت مي كند.
 -5/2بنابراين تازه واردين به خامگياهخواری  ،پس از اينكه آزمايشات پزشكي قبل و بعد از خامگياهخواری را  ،درجدول پزشكي (فرم  )1وارد نمودند،
خودشان از نتيجه آزمايشات پزشكي كه سه ماه پس از اجرای خامگياهخواری روزهای فرد انجام داده اند ،به اين نتيجه خواهند رسيد كه حتي همين  3روز
خامگياهخواری روزهای فرد ،چه بسيار برای سالمتي شان مفيد بوده است .
 -6از جمله مطالب مهم اينكه مديران محترم كمافي السابق دقت فرمايند در امور پزشكي مراجعين دخالت و ممانعت نفرماييد ولي مي توانيد بفرماييد
چنانچه پزشكتان موافق بود  ،خامگياهخواری را نيز شروع نماييد.
 -7و مطابق معمول به بيماران خاص بفرماييد چنانچه پزشكتان برای درمان شما را جواب كرده اند ،اميدواريم با مسير خامگياهخواری و گياهخواری نتيجه بگيريد.
 -8همرامان انجمن ملي آماده اند هرگونه سوال و اطالعات مورد نياز شما مديران محترم گروهها و انجمن ها و فريكنفرانس ها و اعضا محترم را (ازطريق
فريكنفرانس هفتگي يا ماهيانه كه به مديريت دبيرخانه انجام خواهد شد) ،پاسخگو باشند

(-8شك نيست كه خامگياهخواری بهترين روش تغذيه است)
-9اما چه كنيم كه آحاد جامعه پس از مدتي كه از خامگياهخواريشان مي گذرد ،هوس پخته خواری رهايشان نمي كند و بكلي از خامگياهخواری مطلق خارج
ميشوند.
لذا انجمن ملي ،طرح خامگياهخواری روزهای فرد (منعكس درفرم شماره  )2را طراحي نمود چرا كه موجب مي شود افراد در طول زمان در اين مسير بمانند
 -11مطابق فرمايش استاد مهندس متوسالني جمعيت خامگياهخوار فعلي كشور ،حدود يك ميليونيوم و جمعيت گياهخوار حدود يكدهزارم جمعيت ايران
است.
-11دبيرخانه انجمن ملي معتقد است اينكه مردم در اين مسير نمانده اند و جمعيت رديف  11كم مي باشد علتش اصرار به خامگياهخواری تمام روزهای
هفته مي باشد
ولي با فرم شماره  1و  2كه عموم جامعه را فقط به خامگياهخواری روزهای فرد دعوت مي كند مي توان حتي تا  5سال جمعيت گياهخوار را به معدل جهاني
(با سپاس دبيرخانه انجمن ملي خامگياهخواری و گياهخواری ايران)
 11درصد رسانيد تا سالمت عمومي جامعه بهبود يابد.
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