Ми
молимося
за тебе

Зміни своє життя
Зміни своє серце
Зміни своє харчування

♥~~~~~~♥

Збережи нам
життя! Ми
тебе любимо!

Досить вбивств
Будь здоровим і люблячим
Приклади здорової їжі, яка врятує безліч життів:
Концентрація протеїну
(% щодо ваги)
16 %
Тофу (з сої)
70 %
Глютен (з борошна)
13 %
Кукурудза
8.6 %
Рис
10
- 35 %
Соєві боби, квасоля, турецький горох, сочевиця, і т. п.
14 - 30 %
Мигдаль, волоські горіхи, горіхи кешью, фундук, соснові горіхи, і т. п.
18 - 24 %
Гарбузове насіння, кунжутне насіння, насіння соняшнику, і т. п.
▪ Мультивітаміни в таблетках і капсулах - це також добре джерело вітамінів, мінералів і
антиокислювачів.
▪ Фрукти і овочі містять безліч вітамінів, мінералів і антиокислювачів, а також високоякісну
клітковину, вживання якої сприяє міцному здоров'ю і довгому життю.
▪ В середньому рекомендована добова доза протеїну для дорослої людини становить 50 грам
протеїну.
▪ Кальцій з овочів засвоюється краще, ніж з молока.
Продукти

•
•
•

Щоб припинити поширення справжньої епідемії пташиного грипу
Щоб уникнути небезпеки коров'ячого сказу і хвороби свиней і т. п.
Щоб покінчити з триваючим донині огидним звичаєм щодня приносити в жертву
мільярди наших милих домашніх і морських тварин, а також пернатих друзів …

Як мудро назавжди перейти на вегетарiанство.
Це Здоров'я
Це Економія
Це Екологія
Довгих
Це співчуття
Рокiв
Це світ
життя!
Це благородно

Дякую за співчуття.

Більш детальна інформація на наступних сторінках:
www.godsdirectcontact.org/eng/article/veg10.html www.everyanimal.org
http://sss.vn.ua/vegetare.htm https://kozhnatvaryna.org/veganexpress/ua
Пишіть нам за адресою: AL@Godsdirectcontact.org
Supreme Master Television, представляє тільки позитивні передачі, які привнесуть у
ваше життя новий вимір.
Доступна по всьому світу цілодобова телепрограма в Інтернеті за адресою:

SupremeMasterTV.com

Вегетаріанці та вегани серед Світової Еліти:
Філософи і духовні лідери
Його Святість Далай-Лама Тибетський XIV (тибетський духовний лідер), Парамаханза Йогананда
(індійський духовний вчитель), Сократ (грецький філософ), Ісус Христос і перші християни, Конфуцій
(китайський філософ), Шак'ямуні Будда, Лао Тзи (китайський філософ), Святий Франциск Ассизький
(італійський християнський святий), Тік Нат Хан (в'єтнамський буддійський монах/письменник), Йоги
Махаріші Махеш (індійський письменник, філософ, лідер трансцедентальної медитації), Лев
Миколайович Толстой (російський філософ/письменник), Піфагор (Грецький математик/філософ),
Зороастер (іранець–засновник зороастріанізму), і т. д.
Письменники і художники
Леонардо Да Вінчі ( італійський художник), Ралф Уолдо Емерсон (амер. есеїст і поет), Джордж
Бернард Шоу (ірландський письменник), Джон Роббінс (амер.письменник), Марк Твен (амер.письменник),
Альберт Швейцер (німецький філософ, фізик, музикант), Плутарх (грецький письменник), Вольтер
(французький письменник), і т. д.
Вчені, винахідники, інженери
Чарльз Дарвін (британський дослідник природи), Альберт Ейнштейн (німецький вчений), Томас Едісон
(амер.вчений / винахідник), Сер Ісаак Ньютон (британський вчений), Нікола Тесла (американець
хорватського походження вчений/винахідник), Генрі Форд (амер. засновник фірми Форд Моторс), і т. д.
Політика, Державні діячі та активісти
Сьюзан Б. Антоні (амер. лідер жіночого руху за виборче право), Махатма Ганді (індійський лідер Руху за
гражд. права), Коретта Скотт Кінг (амер. активістка і лідер Руху за громадянські права, дружиною
Мартіна Лютера Кінга молодшого), Президент Словенії Янеш Дрновшек, Др. А.П. Дж. Абдул Калам
(президент Індії), Манмохан Сінкх (прем'єр-міністр Індії), Денис Дж. Кусініч (амер. конгресмен), і т. д.
Актори, Кінозірки, актори телебачення
Памела Андерсон (амер. актриса), Ашлі Джуд (амер. актриса), Бріджит Бардо (франц. актриса), Джон
Кліз (брит. актор), Давид Духовни (амер. актор), Денні Де Віто (амер. актор), Камерон Діяз (амер.
актриса), Джуд Ло (амер. актор), Річард Гір (амер. актор), Деріл Ганна (амер. актриса), Дастін
Хоффман (амер. актор), Кеті Холмс (амер. актриса), Стів Мартін (амер. актор), Демі Мур (амер.
актриса), Иэн МакКеллен (брит. актор), Тобі Магвайр (амер. актор), Пол Ньюман (амер. актор), Бред
Пітт (амер. актор), Гвінет Пелтроу (амер. актриса), Хоакін Фенікс (амер. актор), Стівен Сігал (амер.
актор), Брук Шилдс (амер. модель / актриса), Джеррі Сайнфелд (амер. актор), Найомі Уоттс (амер.
актриса), Кейт Вінслет (брит. актриса), і т. д.
Поп-зірки та музиканти
Джоан Баез (американська фольк-співачка), Джордж Харрісон (брит. музикант, член групи «Бітлз»), Пол
Маккартні (брит. музикант член групи «Бітлз»), Рінго Стар (брит. музикант член групи «Бітлз»), Боно
(ірландський співак), Боб Ділан (амер. музикант), Майкл Джексон (амер. поп-зірка), Морріссі (брит.
співак), Олівія Ньютон-Джон (брит/австрал. співачка), Шинейд О'Коннор (ірландська співачка), Пінк
(амер. співачка), Прiнс (амер. поп-зірка), Джастін Тімберлейк (амер. поп-зірка), Тіна Тернер (амер. попзірка), Шаная Твейн (канадська співачка), Ванесса Вільямс (амер. поп-співачка) і т. д.
Спортсмени
Біллі Джин Кінг (амер. чемпіон-тенісист), Білл Уолтон (амер.баскетболіст), Карл Льюїс (амер.
легкоатлет, 9-разовий медаліст Олімпійських ігор), Едвін С. Мозес (амер. легкоатлет, дворазовий
медаліст), Елена Валендзик (чемпіонка з боксу Німеччини), Олександр Даргац (атлет, чемпіонкультурист Німеччини, лікар), і т. д.
Модель
Крісті Брінклі (амер. супермодель), Крісті Терлінгтон (амер. супермодель), і т. д.
І багато інших... http://AL.Godsdirectcontact.org.tw/vg-vip

