ਆਪਣੀ ਿਜੰ ਦਗੀ ਬਦਲੋ

ਅਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ

ਆਪਣਾ ਿਦਲ ਬਦਲੋ

ਹ@

ਆਪਣਾ ਆਹਾਰ ਬਦਲੋ

♥~~~~~~♥

ਸਾਡੀ ਿਜੰ ਦਗੀ ਬੱਚਾਓ !
ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹ@

ਹੁਣ ਹੋਰ ਿਵਨਾਸ਼ ਨਹ9
ਸੇਹਤਮੰ ਦ ਅਤੇ ਿਪਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੋ
ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ@ ਤA ਭਰਪੂਰ, ਿਜੰ ਦਗੀ ਦੀ ਰੱਿਖਅਕ ਭੋਜਨ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ:
ਉਦਾਹਰਣ

ਭੋਜਨ

ਟੋਫ਼ ੂ (ਸੋਇਆ ਤA)

ਪFਟ
ੋ ੀਨ ਸ@ਦFੀਕਰਣ
(ਵਜ਼ਨ
ੀਸ਼ਤਤਾ))
ਵਜ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪFਤੀਸ਼ਤਤਾ
16 %

ਗਲੁਟਨ (ਆਟੇ ਤA)

70 %

ਚੋਲ

8 .6 %

13 %

ਅਨਾਜ

ਸੋਇਆਬੀਨ,
ਆਬੀਨ, ਮੋਠ, ਛੋਟਾ ਮਟਰ,
ਮਟਰ, ਮਸੂਰ ਦੀ ਦਾਲ,
ਦਾਲ, ਆਿਦ।
ਆਿਦ।

ਬਾਦਾਮ,
ਫ਼ਲ,, ਦੇਵਦਾਰੂ ਫ਼ਲ,
ਬਾਦਾਮ, ਅਖਰੋਟ, ਕਾਜੂ, ਿਪੰ ਗਲ ਫ਼ਲ
ਫ਼ਲ, ਆਿਦ।
ਆਿਦ।

10 - 35 %
14 - 30 %

ਸੀਤਾਫ਼ਲ ਦੇ ਬੀਜ਼,
ਬੀਜ਼,, ਸੂਰਜਮੁੱਖੀ ਦੇ ਬੀਜ਼,
ਬੀਜ਼, ਸ਼ੀਸਮ ਦੇ ਬੀਜ਼
ਬੀਜ਼, ਆਿਦ।
ਆਿਦ।

18 - 24 %

▪ ਸ@ਦFੀਿਕFਤ ਬਹੁ-ਿਵਟਾਿਮਨ ਟੈਬਲੇ ਟ@/ਕੈਪਸੁਲ ਵੀ ਿਵਟਾਿਮਨ@, ਿਮਨਰਲ@ ਅਤੇ ਐੰਟੀ-ਆੱਕਸੀਡੇੰਟ ਦਾ ਚੰ ਗਾ ਸFੋਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹਨ।
▪ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਿਵਟਾਿਮਨ@, ਿਮਨਰਲ@ ਅਤੇ ਐੰਟੀ-ਆੱਕਸੀਡੇੰਟ ਤA ਭਰਪੂਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨ@ ਿਵੱਚ ਚੰ ਗੀ ਸੇਹਤ ਤੇ ਲੰਬੀ ਿਜੰ ਦਗੀ ਦੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ Sਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਫ਼ਾਈਬਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
▪ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਰੋਜਾਨਾ ਦਾ ਭੋਜਨ: 50 ਗFਾਮ ਪFੋਟੀਨ (ਔਸਤ ਿਵਅਸਕ)।
▪ ਸਬਜੀਆਂ ਤA ਿਮਲਣ ਵਾਲਾ ਕੈਲਸ਼ੀਯਮ ਗ@ ਦੇ ਦੁੱਧ ਤA ਵੱਧ ਹਜ਼ਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

• ਬਰਡ ਫ਼ਲੂ ਤA ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਅਸਲ ਡਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ।
ਕਰਨਾ।
• ਪਾਗਲ ਗ@ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ (ਬੀਐਸਈ)
ਬੀਐਸਈ), ਸੂਅਰ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ (ਪੀਐਮਡਬਲੁਐਸ)
ਸ) ਆਿਦ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤA ਬੱਚਣਾ।
ਬੱਚਣਾ।
• ਸਾਡੇ ਲੱਖ@ਪਾਲਤੁ
ਜਾਨਵਰ@,, ਸਮੁੰ ਦਰੀ ਿਜੰ ਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰ ਖ ਵਾਲੇ ਿਮਤੱਰ@ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਿਘFਣਾਜੋਗ ਸ਼ਹੀਦੀ
ਲੱਖ@-ਕਰੋੜ@ ਿਪਆਰੇ ਪਾ
ਲਤੁ ਜਾਨਵਰ@
ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ,
ਣਾ,

ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ

ਚੰ ਗੇ ਲਈ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਆਹਾਰ ਲੈ ਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਿਸਆਣਪ ਹੈ।
ਇਹ ਸੇਹਤਮੰ ਦ ਹੈ
ਇਹ ਨਫ਼ਾ ਹੈ
ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣੀਏ ਹੈ
ਇਹ ਦਇਆ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਇਹ ਅਮਨ ਹੈ
ਇਹ ਪFਸ਼ੰਸਾਜੋਗ ਹੈ

ਧੰ ਨਵਾਦ

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਲੰਬੀ ਿਜੰ ਦਗੀ!

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਿਦੱਤੀ ਵੈਬਸਾਈਟ@ ਤੇ ਜਾਓ:

http://AL.Godsdirectcontact.org.tw/ ਜ@ AL@Godsdirectcontact.org ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ
http://www.vegsoc.org/ http://www.vrg.org/ http://www.vegsource.com/

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਸ਼ਹੁਰ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰ ਦੇ:
ਿਫਲਾਸਫ਼ਰ,
ਿਫਲਾਸਫ਼ਰ, ਆਤਮ ਿਗਆਨੀ ਨੇਤਾ
ਿਤੱਬੇ
ਲੀਨੇ ਸ 14 ਵੀ (ਿਤੱਬਤੀ ਆਤਮ ਿਗਆਨੀ ਨੇਤਾ), ਪਰਮਹੰ ਸ ਯੋਗਾਨੰਦਾ (ਭਾਰਤੀ ਆਤਮ ਿਗਆਨੀ ਨੇਤਾ), ਸੁਕਰਾਤ
ਿਤੱਬੇ ਦਾ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ - ਿਹਸ ਹੋਲੀਨ

(ਯੁਨਾਨ ਆਤਮ ਿਗਆਨੀ), ਜੀਸਸ
ਜੀਸਸ ਕFਾਈਸਟ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਈਸਾਈ,
ਈਸਾਈ, ਕਨਿਫ਼ਊਿਸ਼ਅਸ (ਚੀਨੀ ਆਤਮ ਿਗਆਨੀ), ਸ਼ਕਮੁਨੀ ਬੁੱਧ,
ਧ, ਲਾਓ ਜ਼ੁ (ਚੀਨੀ ਆਤਮ
ਿਗਆਨੀ), ਅਸੀਸੀ ਦੇ ਸ^. ਫ਼F@ਿਸਸ (ਈਤਾਲਵੀ ਈਸਾਈ ਸੰ ਤ), ਿਥੱਚ ਨਾਤ ਹਨ (ਿਵਯਤਨਾਮੀ ਬੁੱਧ ਸਾਧੂ/ਿਲਖਾਰੀ), ਯੋਗੀ ਮਹਾਿਰਸ਼ੀ ਮਹੇਸ਼ (ਭਾਰਤੀ
ਿਲਖਾਰੀ, ਆਤਮ ਿਗਆਨੀ, ਪਾਰਗਾਮੀ ਮਨਨ ਦਾ ਨੇਤਾ), ਲੀਓ ਿਨਕੋਲਾਏਿਵੱਚ ਟਾੱਲਸਟਾੱਓ
ਟਾੱਲਸਟਾੱਓ (ਰੂਸੀ ਆਤਮ ਿਗਆਨੀ), ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ (ਯੁਨਾਨ ਗਿਣਤ
ਸ਼ਾਮਤਰੀ/ਆਤਮ ਿਗਆਨੀ), ਜ਼ੋਰੋਸਟਰ (ਈਰਾਨੀ - ਪਾਰਸੀ ਧਰਮ ਦਾ ਬਾਨੀ), ਆਿਦ।
ਆਿਦ।
ਿਲਖਾਰੀ
ਿਲਖਾਰੀ,
ਰੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਿਚੱਤਰਕਾਰ
ਿਨਓਨਾਰਦੋ
ਿਨਓਨਾਰਦੋ ਦਾ ਿਵੰ ਸੀ (ਈਤਾਲਵੀ ਿਚੱਤਰਕਾਰ), ਰਾਲਫ਼ ਵਾਲਦੋ ਈਮਰਸਨ (ਅਮਰੀਕੀ ਿਨਬੰ ਧਕਾਰ ਅਤੇ ਕਵੀ), ਜਾਰਜ ਬਦਨਾਰਡ ਸ਼ਾਅ (ਆਈਿਰਸ਼

ਿਲਖਾਰੀ), ਜਾੱਨ ਰਾੱਿਬੰ ਸ (ਯੂਐਸ ਿਲਖਾਰੀ), ਮਾਰਕ ਟਵੇਨ (ਯੂਐਸ ਿਲਖਾਰੀ), ਐਲਬਰਟ ਸਕੀਿਵਟਜ਼ਰ (ਜਰਮਨ ਆਤਮ ਿਗਆਨੀ, ਡਾਕਟਰ,
ਸੰ ਗੀਤਕਾਰ), ਪਲੁਟਾਰਚ (ਯੁਨਾਨੀ ਿਲਖਾਰੀ), ਵੋਲਟਾਇਰ (ਫ਼F@ਸੀਸੀ ਿਲਖਾਰੀ), ਆਿਦ।
ਆਿਦ।
ਿਵਿਗਆਨੀ,
ਿਵਿਗਆਨੀ, ਖੋਜੀ ਅਤੇ ਇੰ ਜ਼ੀਿਨਯਰ
ਚਾਰਲਸ ਡਾਰਿਵਨ (ਿਬFਿਟਸ਼ ਪਰਿਕਰਤੀਵਾਦੀ), ਐਲਬਰਟ ਈੰ ਸਟੀਨ (ਜਰਮਨ ਿਵਿਗਆਨੀ), ਥਾੱਮਸ ਐਡੀਸਨ (ਯੂਐਸ ਿਵਿਗਆਨੀ/ਖੋਜੀ), ਸਰ ਈਸਾਕ
ਿਨਊਟਨ (ਿਬFਿਟਸ਼ ਿਵਿਗਆਨੀ), ਿਨਕੋਲਾ ਟੇਸਲਾ (ਕFੋਿਸ਼ਆਈ ਿਵਿਗਆਨੀ/ਖੋਜੀ), ਹੇਨਰੀ ਫ਼ੋਰਡ
ਰਡ (ਫ਼ੋਰਡ ਮੋਟਰ ਦਾ ਯੂਐਸ ਬਾਨੀ), ਆਿਦ।
ਆਿਦ।
ਰਾਜਨੀਤਕ,
ਰਾਜਨੀਤਕ, ਿਸਆਸਤੀਬੰ ਦਾ ਅਤੇ ਿਕFਆਵਾਦੀ

ਂ ਨੀ (ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਅਿਧਕਾਰ ਕF@ਤੀ ਦਾ ਯੁਐਸ ਨੇਤਾ), ਮਹਾਤਮਾ ਗ@ਧੀ (ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਕ ਅਿਧਕਾਰ ਨੇਤਾ), ਕੋਰੇਟਾ ਸਕਾੱਟ ਿਕੰ ਗ
ਸੁਸੇਨ ਬੀ.
ਬੀ. ਐਥੋ

(ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਕ ਅਿਧਕਾਰ ਿਕFਆਵਾਦੀ ਅਤੇ ਨੇਤਾ, ਡਾ. ਮਾਰਿਟਨ ਲੁਥਰ ਿਕੰ ਗ ਦੀ ਵੋਹਟੀ), ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੈਨੇਜ਼ ਡFਵ
ੋ ਸੇਕ ਆੱਫ਼ ਸਲੋ ਵਿੇ ਨਆ,
ਨਆ, ਡਾ.
ਡਾ.
ਏ.ਪੀ.
ੇ ਮੈਨ), ਆਿਦ।
ਪੀ.ਜੇ. ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ (ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ), ਡਾ.
ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਿਸੰ ਘ (ਭਾਰਤ ਦੇ ਪFਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ), ਡੇਿਨਸ ਜੇ. ਕੁਚੀਿਨੱਚ (ਯੁਐਸ ਕ@ਗFਸ
ਆਿਦ।
ਅਦਾਕਾਰ,
ਅਦਾਕਾਰ, ਿਫ਼ਲਮ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਸਟਾਰ

ਂ
ਪਾਮੇਲਾ ਐਡਰਸਨ
(ਯੂਐਸ ਅਦਾਕਾਰਾ), ਐਸ਼ਲੇ ਜਡ (ਯੂਐਸ ਅਦਾਕਾਰਾ), ਿਬFਿਗੱਟ ਬਾਰਡਟ (ਫ਼F@ਸੀਸੀ ਅਦਾਕਾਰਾ), ਜਾੱਨ ਕਲੀਸ (ਿਬFਿਟਸ਼ ਅਦਾਕਾਰ),
ਡੇਿਵਡ ਡਚੋਵਨੀ (ਯੂਐਸ ਅਦਾਕਾਰ), ਡੈਨੀ ਡੇਿਵਟੋ (ਯੂਐਸ ਅਦਾਕਾਰ), ਕੈਮਰਨ ਿਡਆਜ਼ (ਯੂਐਸ ਅਦਾਕਾਰਾ), ਿਰਚਰਡ ਗੇੜੇ (ਯੂਐਸ ਅਦਾਕਾਰ), ਡੈਿਰਲ
ਹਨਾਹ (ਯੂਐਸ ਅਦਾਕਾਰਾ), ਡਸਿਟਨ ਹਾੱਫ਼ਮੈਨ (ਯੂਐਸ ਅਦਾਕਾਰ), ਕੈਟੀ ਹੋਮਜ਼ (ਯੂਐਸ ਅਦਾਕਾਰਾ), ਸਟੀਵ ਮਾਰਿਟਨ (ਯੂਐਸ ਅਦਾਕਾਰ), ਡੇਮੀ ਮੂਰੇ

(ਯੂਐਸ ਅਦਾਕਾਰਾ), ਈਐਨ ਮੈਕਕੇਲਨ (ਿਬFਿਟਸ਼ ਅਦਾਕਾਰਾ), ਟੋਬੀ ਮੈਗੁਰੇ (ਯੂਐਸ ਅਦਾਕਾਰ), ਪਾੱਲ ਿਨਊਮੈਨ (ਯੂਐਸ ਅਦਾਕਾਰ), ਬFਾਡ ਿਪੱਟ (ਯੂਐਸ
ਅਦਾਕਾਰ), ਿਗਊਨੇਥ ਪਾਲਟFੋ (ਯੂਐਸ ਅਦਾਕਾਰਾ), ਜੌਿਕਨ ਿਫ਼ਿਨਕਸ (ਯੂਐਸ ਅਦਾਕਾਰ), ਸਟੀਵਨ ਸੀਗਲ (ਯੂਐਸ ਅਦਾਕਾਰ), ਬaਕ ਿਸ਼ਲਡ (ਯੂਐਸ
ਮਾੱਡਲ/ਅਦਾਕਾਰਾ), ਜੇਰੀ ਿਸਨਫ਼ੇਲਡ (ਯੂਐਸ ਅਦਾਕਾਰ), ਨਾਓਮੀ ਵਾਟ (ਯੂਐਸ ਅਦਾਕਾਰਾ), ਕੇਟ ਿਵੰ ਸਲੇ ਟ (ਿਬFਿਟਸ਼ ਅਦਾਕਾਰਾ), ਆਿਦ।
ਆਿਦ।
ਪਾੱਪ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਸੰ ਗੀਤਕਾਰ
ਜਾੱਨ ਬੇਜ਼ (ਯੂਐਸ ਲੋ ਕ ਗਾਇਕ), ਜਾਰਜ ਹੈਰੀਸਨ (ਿਬFਿਟਸ਼ ਸੰ ਗੀਤਕਾਰ, ਬੀਟਲ ਦਾ ਮbਬਰ), ਪਾੱਲ ਮੈਕਕਾਰਟਨੀ (ਿਬFਿਟਸ਼ ਸੰ ਗੀਤਕਾਰ, ਬੀਟਲ ਦਾ

ਮbਬਰ), ਿਰੰ ਗੋ ਸਟਾਰ (ਿਬFਿਟਸ਼ ਸੰ ਗੀਤਕਾਰ, ਬੀਟਲ ਦਾ ਮbਬਰ), ਬਾੱਬ ਿਦਲੈ ਨ (ਯੂਐਸ ਸੰ ਗੀਤਕਾਰ), ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ (ਯੂਐਸ ਪਾੱਪ ਸਟਾਰ), ਮਾੱਰੀਸੀ
(ਿਬFਿਟਸ਼ ਗਾਇਕ), ਓਲੀਿਵਆ ਿਨਊਟਨ ਜਾੱਨ (ਿਬFਿਟਸ਼-ਆੱਸਟFੇਿਲਆਈ ਗਾਇਕ), ਿਸਨੀਦ ਓ' ਕਾੱਨਰ (ਆਈਿਰਸ਼ ਗਾਇਕ), ਿਪੰ ਕ (ਯੂਐਸ ਗਾਇਕ), ਿਪFੰ ਸ
(ਯੂਐਸ ਪਾੱਪ ਸਟਾਰ), ਜਸਿਟਨ ਿਟੰ ਬਰਲੇ ਕ (ਯੂਐਸ ਪਾੱਪ ਸਟਾਰ), ਟੀਨਾ ਟਰਨਰ (ਯੂਐਸ ਪਾੱਪ ਸਟਾਰ), ਸ਼ਾਨੀਆ ਟਵੈਨ (ਕਨੇਡੀਆਈ ਗਾਇਕ), ਵੈਨੇਸਾ
ਿਵਲੀਯਮਸ (ਯੂਐਸ ਪਾੱਪ ਸਟਾਰ), ਆਿਦ।
ਆਿਦ।
ਮਸ਼ਹੁਰ ਿਖਡਾਰੀ
ਿਬਨੀ ਜ਼ੀਨ ਿਕੰ ਗ (ਯੂਐਸ ਟੈਿਨਸ ਚbਿਪਅਨ), ਿਬਲ ਵਾਲਟਨ (ਯੂਐਸ ਬਾਸਕੇਟਬਾੱਲ ਿਖਡਾਰੀ), ਕਾਰਲ ਲੇ ਿਵਸ (ਟFੈਕ ਤੇ ਫ਼ੀਲਡ ਿਵੱਚ ਯੂਐਸ ਦਾ 9-ਵਾਰ

ਓਿਲੰਿਪੱਕ ਗੋਲਡ ਮੇਡਲ ਿਵਜੇਤਾ), ਐਡਿਵਨ ਸੀ.
ਸੀ. ਮੋਿਸਸ (ਟFੈਕ ਤੇ ਫ਼ੀਲਡ ਿਵੱਚ ਯੂਐਸ ਦਾ 2-ਵਾਰ ਓਿਲੰਿਪੱਕ ਗੋਲਡ ਮੇਡਲ ਿਵਜੇਤਾ), ਏਲੀਨਾ ਵਾੱਲੇ ਨਿਡਕ
(ਜਰਮਨ ਬਾਕਿਸੰ ਗ ਚbਿਪਅਨ), ਐਲੇ ਕਸਜ਼^ਡਰ ਡਾਰਗਟ (ਜਰਮਨ ਐਥਲੀਟ, ਬਾੱਡੀ-ਿਬਲਿਡੰ ਗ ਚbਿਪਅਨ, ਡਾਕਟਰ), ਆਿਦ।
ਆਿਦ।
ਮਾੱਡਲ
ਿਕFਸਟੀ ਿਬFੰ ਕਲੀ (ਯੂਐਸ ਸੁਪਰਮਾੱਡਲ), ਿਕFਸਟੀ ਟਰਿਲੰਗਟਨ (ਯੂਐਸ ਸੁਪਰਮਾੱਡਲ). ਆਿਦ।
ਆਿਦ।
ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਚੀ ਇੱਥੇ ਹੈ...
... http://AL.Godsdirectcontact.org.tw/vg-vip

