እንጸሌይሌዎታሇን

እንጸሌይሌዎታሇን

ህይወትዎን ይቀይሩ
ሌብዎን ይቀይሩ
ኣመጋገብዎን ይቀይሩ
♥~~~~~~♥
ተጨማሪ መግዯሌ ይቅር
ጤናማና ኣፍቃሪ ይሁኑ

ህይወታችንን
ያዴኑ!
እንወዴዎታሇን

በንጥረ ምግብ የበሇጸገ፣ ህይወትን የሚያዴን ምግብ ምሳላዎች፦

ምግቦች

ቶፉ (ከኣኩሪ ኣተር)
ገለትን (ከደቄት)
በቆል
ሩዝ
ኣኩሪ ኣተር፣ ኣዯንጓሬ፣ ሽንብራ፣ ምስር፣ ወዘተ.
ኣሌሞንዴስ፣ ዎሌናትስ፣ ካሺውስ፣ ሄዝሌ ናትስ፣ ፓይን ናትስ፣
ወዘተ. (የሇውዝ ዘሮች)
የደባ ፍሬ፣ ሰሉጥ፣ ሱፍ፣ ወዘተ.

የፕሮቲን ይዘት
(ፐርሰንት በክብዯት)

16 %
70 %
13 %
8.6 %
10 - 35 %
14 - 30 %
18 - 24 %

▪ኮንሴንትሬትዴ የማሌቲ-ቫይታሚን እንክብልች/ካፕሱልችም የቫይታሚኖች፣ የሚኒራልችና የኣንቲኦክሲዲንቶች ምንጮች ናቸው።
▪ ፍራፍሬና ኣትክሌት በቫይታሚኖች፣ በማእዴናትና በኣንቲ-ኦክሲዲንቶች የተሞለ ናቸው እንዱሁም
ሇጥሩ ጤናና ሇረጅም እዴሜ ጠቃሚ የሆነ ከፍተኛ ጥራት ያሇው ቃጫ (fiber) ኣሊቸው።
▪ በቀን የሚመከረው መጠን፦ 50 ግራም ፕሮቲን (ኣማካኝ ኣዋቂ)።
▪ ከኣትክሌት የሚገኝ ካሌሺየም ከወተት ከሚገኘው የተሻሇ በኣንጀታችን መመጠጥ ይችሊሌ።
• የኣሇም ኣቀፍ የወፍ ጉንፋን ወረርሽኝ ኣዯጋን ሇመቀነስ፣
• የእብዴ ሊም በሽታን (BSE) እና የኣሳማ በሽታን (PMWS)፣ ወዘተ ሇማስወገዴ
• እየቀጠሇ ያሇውን በየቀኑ በቢሉዬን የሚቆጠሩ ዯግና ኣስዯሳች የቤት እንስሳትን፣ የባህር እንስሳትንና
ሊባማ (ኣእዋፍ) ጓዯኞቻችንን ኣሰቃቂ መስዋእትነት ሇማቆም፣
ሇርህራሄዎ
ወዯ ቬጂቴሪያን ኣመጋገብ እስከ ወዱያኛው መቀየር ብሌህነት ነው።
ጤንነት ነው
ኢኮኖሚ ነው
ስነ ምህዲር ነው
ርህራሄ ነው
ሰሊም ነው
ረጅም እዴሜ
ጨዋነት ነው
ሇእርስዎ!

እናመሰግናሇን

ሇበሇጠ መረጃ፣ እባክዎን ከታች የተዘረዘሩትን ዴረ ገጾች ያጣቅሱ፦
http://AL.Godsdirectcontact.org.tw/ ወይንም በ AL@Godsdirectcontact.org ኢሜሌ ያዴርጉ
http://www.vrg.org/ http://www.vegsource.com/
ሱፕሪም ማስተር ቴላቪዥን፣ ገንቢ ፕሮግራሞችን ብቻ በማሰራጨት ኣዱስ ኣቅጣጫን
ወዯ ህይወትዎ ያመጣሌ።
በኣሇማቀፍ ዯረጃ በቀጥታ 24 ሰኣት በኢንተርኔት ቴ.ቪ. በ፦
http://suprememastertv.com

የኣሇም የቬጂቴሪያንና የቪጋን ቁንጮዎች፦
ፈሊስፋዎች፣ መንፈሳዊ መሪዎች
ፕራማሃንሳ ዮጋናንዲ (ህንዲዊ መንፈሳዊ ኣስተማሪ)፣ ሶቅራጥስ (የግሪክ ፈሊስፋ)፣ ኢየሱስ ክርስቶስ እና ቀዯምት
ክርስቲያኖች፣ ኮንፊውሺየስ (ቻይናዊ ፈሊስፋ)፣ ሻክያሙኒ ቡዲ፣ ሊኦ ትስ (ቻይናዊ ፈሊስፋ)፣ ቅደስ ፍራንሲስ ኦፍ
ኣሲሲ (ጣሉያናዊ ቅደስ ክርስቲያን)፣ ሢክ ኛት ሃኝ (ቬትናማዊ ቡዱስት መነኩሴ/ጸሃፊ)፣ ዮጊ ማሃሪሺ ማሄሽ (ህንዲዊ
ጸሃፊ፣ ፈሊስፋ፣ የትራንሴንዳንታሌ ሜዱቴሽን መሪ)፣ ሉዮ ኒኮሊየቪች ቶሌስቶይ (ሩሲያዊ ፈሊስፋ)፣ ፓይታጎራስ
(ግሪካዊ የሂሳብ ባሇሙያ/ፈሊስፋ)፣ ዞሮኣስተር (ኢራናዊ - የዞሮኣስተራዊነት መስራች)፣ ሙሃማዴ ኣሌ-ጛዛሉ (ኢራናዊ
የእስሌምና ሉቅ እና ቅደስ ሱፊ)፣ ሙሃማዴ ራሂም ባዋ ሙሃይያዱን (ስሪ ሊንካዊ የእስሌምና ዯራሲና ቅደስ ሱፊ)፣
ቡላህ ሻህ (ቅደስ ሱፊ ሙስሉም)፣ ወዘተ.
ጸሃፊያን፣ ኣርቲስቶች እና ሰኣሉያን
ሉዮናርድ ዲ ቪንቺ (ጣሉያናዊ ሰኣሉ)፣ ራሌፍ ዋሌድ ኤመርሰን (ኣሜሪካዊ ጸሃፊ(essayist) እና ገጣሚ)፣ ጆርጅ
በርናርዴ ሾው (ኣየርሊንዲዊ ጸሃፊ)፣ ጆን ሮቢንስ (ኣሜሪካዊ ጸሃፊ)፣ ማርክ ትዋይን (ኣሜሪካዊ ጸሃፊ)፣ ኣሌበርት
ሽዋይትዘር (ጀርመናዊ ፈሊስፋ፣ ሃኪም፣ ሙዚቀኛ)፣ ፐለታርች (ግሪካዊ ጸሃፊ)፣ ቮሌቲየር (ፈረንሳዊ ጸሃፊ)፣ ሳዳግ
ሄዲያት (ኢራናዊ ሌብ ወሇዴ ዯራሲ)፣ ወዘተ.
ሳይንቲስቶች፣ ፈሌሳፊዎችና ኢንጂነሮች
ቻርሌስ ዲርዊን (ብሪታኒያዊ ናቹራሉስት)፣ ኣሌበርት ኣይንሽታይን (ጀርመናዊ ሳይንቲስት)፣ ቶማስ ኤዱሰን (ኣሜሪካዊ
ሳይንቲስት/ፈሌሳፊ)፣ ሰር ኣይዛክ ኒውተን (ብሪታኒያዊ ሳይንቲስት)፣ ኒኮሊ ቴስሊ (ሰርቢያዊ-ኣሜሪካዊ
ሳይንቲስት/ፈሌሳፊ)፣ ሄንሪ ፎርዴ (ኣሜሪካዊ የፎርዴ ሞተርስ መስራች)፣ ወዘተ.
ፖሇቲከኞች፣ መሪዎችና ኣክቲቪስቶች
ሱዛን ቢ. ኣንቶኒ (ኣሜሪካዊ የሴቶች የመምረጥ መብት እንቅስቃሴ መሪ)፣ ማሃትማ ጋንዱ (ህንዲዊ የሰብኣዊ መብት
መሪ)፣ ኮሬታ ስኮት ኪንግ (ኣሜሪካዊ የሰብኣዊ መብት ኣክቲቪስትና መሪ፣ የድ.ር ማርቲን ለተር ኪንግ ጄኣር.
ባሇቤት)፣ ድ.ር ጃኔዝ ዴርኖቭሴክ (የስልቬንያ 2ኛ ፕሬዝዯንት)፣ ድ.ር ኤ.ፒ.ጄ. ኣብደሌ ካሊም (የህንዴ ፕሬዚዯንት)፣
ድ.ር ማንሞሃን ሲንግ (የህንዴ ጠቅሊይ ሚኒስቴር)፣ ዳኒስ ጄ. ኩሲኒች (ኣሜሪካዊ ኮንግሬስማን)፣ ወዘተ.
ተዋናዮች፣ የፊሌም ከዋክብትና የቴቪ ከዋክብት
ፓሜሊ ኣንዯርሰን (ኣሜሪካዊት ተዋናይ)፣ ኣሽሉ ጁዴ (ኣሜሪካዊት ተዋናይ)፣ ብሪጊት ባርድት (ፈረንሳዊት ተዋናይ)፣
ጆን ክሉስ (ብሪታኒያዊ ተዋናይ)፣ ዳቪዴ ደቾቭኒ (ኣሜሪካዊ ተዋናይ)፣ ዲኒ ዳቪቶ (ኣሜሪካዊ ተዋናይ)፣ ካሜሩን
ዱያዝ (ኣሜሪካዊት ተዋናይ)፣ ዲሪሌ ሃናህ (ኣሜሪካዊት ተዋናይ)፣ ዲስቲን ሆፍማን (ኣሜሪካዊ ተዋናይ)፣ ዳሚ ሙር
(ኣሜሪካዊት ተዋናይ)፣ ኢያን ማኬላን (ብሪታኒያዊ ተዋናይ)፣ ቶቢ ማጓየር (ኣሜሪካዊ ተዋናይ)፣ ግዊኔዝ ፓሌትሮው
(ኣሜሪካዊት ተዋናይ)፣ ጃኩይን ፊኒክስ (ኣሜሪካዊ ተዋናይ)፣ ስቲቭን ሴጋሌ (ኣሜሪካዊ ተዋናይ)፣ ብሩክ ሺሌዴስ
(ኣሜሪካዊት ሞዳሌ/ተዋናይ)፣ ጄሪ ሴንፊሌዴ (ኣሜሪካዊ ተዋናይ)፣ ናዎሚ ዎትስ (ኣውስትራሉያዊት ተዋናይ)፣
ኬይት ዊንስላት (ብሪታኒያዊት ተዋናይ)፣ ወዘተ.
የፖፕ ከዋክብትና ሙዚቀኞች
ጆኣን ባዬዝ (ኣሜሪካዊ የፎሌክ ዴምጻዊ)፣ ጆርጅ ሃሪሰን (ብሪታኒያዊ ሙዚቀኛ፣ የቢትሌስ ኣባሌ)፣ ፖሌ ማካርትኒ
(ብሪታኒያዊ ሙዚቀኛ፣ የቢትሌስ ኣባሌ)፣ ሪንጎ እስታር (ብሪታኒያዊ ሙዚቀኛ፣ የቢትሌስ ኣባሌ)፣ ቦብ ዱሇን
(ኣሜሪካዊ ሙዚቀኛ)፣ ማይክሌ ጃክሰን (ኣሜሪካዊ የፖፕ ኮከብ)፣ ሞሪሴይ (ብሪታኒያዊ ዴምጻዊ)፣ ኣሉቪያ ኒውተን
ጆን (ብሪታኒያዊ-ኣውስትራሉያዊ ዴምጻዊ)፣ ሲኒዴ ኦ’ኮኖር (ኣየርሊንዲዊ ዴምጻዊ)፣ ፒንክ (ኣሜሪካዊት ዴምጻዊ)፣
ፕሪንስ (ኣሜሪካዊ የፖፕ ኮከብ)፣ ጀስቲን ቲምበርላክ (ኣሜሪካዊ የፖፕ ዴምጻዊ)፣ ቲና ተርነር (ኣሜሪካዊ የፖፕ
ኮከብ)፣ ሻኒያ ተዌይን (ካናዲዊት ዴምጻዊ)፣ ቭኔሳ ዊሉያምስ (ኣሜሪካዊ የፖፕ ዴምጻዊ)፣ ወዘተ.
የስፖርት ሰዎች
ቢሉ ጂን ኪንግ (ኣሜሪካዊ የቴኒስ ኣሸናፊ)፣ ቢሌ ዋሌተን (ኣሜሪካዊ የቅርጫት ኳስ ተጫዋች)፣ ካርሌ ሉዊስ
(ኣሜሪካዊ የ9-ጊዜ በትራክና ፊሌዴ የኦልምፒክ የወርቅ ሜዲሉስት)፣ ኤዴዊን ሲ. ሞስስ (ኣሜሪካዊ የ2-ጊዜ የትራክና
ፊሌዴ የወርቅ ሜዲሉስት)፣ ኤላና ዋላንዴዚክ (ጀርመናዊ የቦክስ ኣሸናፊ)፣ ኣላክሳንዯር ዲርጋትዝ (ጀርመናዊ ኣትላት፣
የሰውነት መገንባት ኣሸናፊ፣ ሃኪም)፣ ወዘተ.
ሞዳልች
ክሪስቲ ብሪንክላይ (ኣሜሪካዊት ሱፐርሞዳሌ)፣ ክሪስቲ ተርሉንግተን (ኣሜሪካዊት ሱፐርሞዳሌ)፣ ወዘተ.
እና ዝርዝሩ ይቀጥሊሌ…http://AL.Godsdirectcontact.org.tw/vg-vip

