НЯКОИ БОЛЕСТИ, СВЪРЗАНИ С КОНСУМАЦИЯТА НА МЕСО
•
•
•
•
•

Болестта Син Език
Ешерихия Коли
Салмонела
Птичи грип
Болестта Луда крава

•
•
•
•
•

Чума по прасетата (PMWS)
Апатия
Натравяне с черупчести
Кампилобактерия
Прееклампсия

НЯКОИ ОТ ВРЕДИТЕ ОТ ЯДЕНЕТО НА МЕСО:
СЪРДЕЧНИ БОЛЕСТИ
• Над 17 милиона загубени живота по света всяка година
• Цената на сърдечносъдовите заболявания е най-малко 1 трилион долара годишно
РАК
• Над 1 милиона нови пациенти с диагноза рак на дебелото черво всяка година
• Повече от 600 000 смъртни случаи, свързани с рак на дебелото черво годишно
• Само в Съединените Щати, лечението на рак на дебелото черво струва около 6.5 милиарда долара.
• Всяка година милиони хора имат диагноза друг вид рак, свързан с яденето на месо.
ДИАБЕТ
• 246 милиона хора по света са засегнати
• Изчислено е, че се изразходват 174 милиарда долара всяка година за лечение.
ЗАТЛЪСТЯВАНЕ
• 1.6 милиарда възрастни по света са с наднормено тегло, още 400 милиона – със затлъстяване
• Струва 93 милиарда долара всяка година за медицински разноски само в Съединените Щати.
• Най-малко 2.6 милиона хора годишно умират от проблеми, свързани с наднорменото тегло или
затлъстяването.
ОКОЛНА СРЕДА
• Изразходва до 70% от чистата вода
• Замърсява повечето водни басейни
• Обезлесява дробовете на Земята
• Изразходва до 90% от световното зърно
• Причинява световен глад и войни
• Причинява 80% от глобалното затопляне
И ТОВА НЕ Е ВСИЧКО...

КАКВА Е ЦЕНАТА ОТ ЯДЕНЕТО НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ
•
•
•
•
•
•

Рак на гърдата, простатата и тестисите поради хормоните в млякото
Листерия и Болестта на Крон
Хормони и наситени мазнини, водещи до остеопороза, затлъстяване, диабет и сърдечни болести
Свързано е с по-високата заболеваемост от множествена склероза
Класифицирано е като главен алерген
Непоносимост към лактоза

И ТОВА НЕ Е ВСИЧКО...

НЯКОИ ПОЛЗИ ОТ ВЕГЕТАРИАНСТВОТО
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

По-ниско кръвно налягане
По-ниски нива холестерол
Намалява симптомите на диабет Тип 2
Предотвратява инсулти
Облекчава атеросклерозата
Намалява риска от сърдечни заболявания с 50%
Намалява риска от сърдечни операции с 80%
Предотвратява много форми на рак
Засилва имунната система
Увеличава продължителността на живота с до 15 години
По-висок Коефициент на интелигентност
Опазва до 70% от водата чиста

•
•
•
•
•
•
•

Спасява над 70% от амазонските дъждовни гори от изсичане
Решение за световния глад:
o Освобождава над 3,433 милиона хектара земя годишно
o Освобождава над 760 милиона тона зърно всяка година (половината от световните зърнени запаси)
Изразходва 2/3 по-малко изкопаеми горива, отколкото се ползват при продукцията на месо
Намалява замърсяването от неизползваемите животински отпадъци
Поддържа по-чист въздух
Спестява 4.5 тона емисии на американско домакинство за година
Спира 80% от глобалното затопляне

И ТОВА НЕ Е ВСИЧКО...

СПАСИ ЖИВОТА СИ: БЪДИ ВЕГАН. ЖИВЕЙ ЗЕЛЕНО.
За повече спешна информация, моля, посетете www.SupremeMasterTV.com

НЯКОИ ОТ ТРАГИЧНИТЕ ВРЕДИ ОТ АЛКОХОЛА:
1.8 милиона смъртни случаи свързани с алкохола годишно по цял свят
Цената на болестите, свързани с
Поражения върху органи
• Синдромът на Внезапната
алкохола:
Детска Смърт
• Сърце
• 186.4 милиарда долара в
• Спонтанен аборт
• Черен дроб
Съединените Щати
Насилие, свързано с алкохола:
Cost of alcohol-related
illnesses:
• Бъбреци
• US$186.4
the United States
• До 210billion
– 665 in
милиарда
• Малтретиране на деца: 50% от
• Стомах
• Up to
US$210
665 billion globally
долара
по -света
случаите
• Панкреас
Disease Болести
•
Насилие над близки хора: 30%
•
Очи
• Cancer
• Рак
от случаите
Дефекти по рождение
• Liver
disease
• Болести наdisease
черния дроб
• Актове на насилие: 40-80% от
• Cardiovascular
• Умствено забавяне
случаите
• Сърдечносъдови болести
• Ембрионален Алкохолен
Вреда върху мозъка
• Самоубийства: 20-50% от
Синдром:
случаите
• Амнезия и деменция
-спрян растеж
И ТОВА НЕ Е ВСИЧКО...
• Свиване на мозъка
-лицева деформация

ПОЛЗИ ОТ ЗАБРАНАТА НА АЛКОХОЛА:
ФИНАНСОВИ СПЕСТЯВАНИЯ Канадско проучване изчислява, че програмите за алкохолна интервенция могат да
спасят 880 живота и 1 милиард долара всяка година
СМЪРТНОСТ
- 10% намаление на продажбите на водка доведе до значително намаляване на смъртните случаи, свързани с алкохола
в Русия за 1 година.
- Упражненията, пиенето на по-малко алкохол, яденето на плодове и зеленчуци и отказът от пушене, удължават
живота с 14 години.
- Световната Здравна Организация установява, че алкохолните политики, които включват повишаване на данъците,
намаляване броя дни, в които алкохолът е позволен, ограничаване часовете, през които алкохолът е разрешен, и
увеличаване възрастовата граница за пиене, са все ефикасни средства за намаляване вредите, които алкохолът
причинява. И по-специфично:
o Увеличаването на данъците за алкохола с 10% в Европейския Съюз, би спасявало по 9000 живота годишно.
o Ако броят часове, в които алкохолът е достъпен, се намали до 24 часа на седмица, това ще намали
инвалидността и ранната смъртност с 123 000 години в Европейския Съюз.
РАК Световният Фонд за Проучване на Рака е установил, че намаляване консумацията на алкохол и месо намалява риска
от рак.
ДРУГИ БОЛЕСТИ
- Мозъчната регенерация и дейност се повишават веднага, след като консумацията на алкохол се прекрати
- Пациентите с алкохолен хепатит могат да се излекуват напълно, ако пациентът откаже алкохола и се храни
пълноценно
- Bodybuilding.com заявява, че културистите, които се въздържат от консумация на алкохол, усещат ползи като
натрупване на мускулна маса, хидратация, възстановяване, метаболизъм и умствена концентрация
- След обществена забрана на алкохола в Бароу, Аляска, САЩ, алкохолната консумация в периода, предшестващ
раждането, е намаляла с над 30%.
- Сайтът health.com докладва, че ползите от живот без употреба на алкохол, включват:
• По-добри взаимоотношения с приятели и
● Подобрено работно положение и отношения с колеги
семейство
• По-добро умствено здраве
• Свобода да изразходваш пари и време за други
• Сприятеляване с хора, въвлечени в утвърждаващи живота
неща
дейности
- Група от предишни алкохолни пиячи споделиха в онлайн форум следните наблюдения за ползите от живота без
алкохол:
• По-добро здраве
• Повече време за забавление с децата
• Повече качествено свободно време
• Повишена увереност и самоуважение
• Повече пари
• По-високо вникване в живота
ПОЛЗИ ЗА ОБЩЕСТВОТО

- Забрана на алкохола в Нова Зеландия доведе до 98% по-малко свързани с алкохол престъпления и намаляване на
другите престъпления.
- Когато местният американски резерват Blackfeet забрани продажбите на алкохол по време на годишните Дни на
Западноамериканските Индианци, установили следните подобрения четири седмици по-късно:
• Нула пътни инциденти, свързани с Blackfeet
• 75% по-малко хора, лекувани в болницата
• Нула арести за шофиране под влиянието на алкохол • 25% по-малко случаи на непристойно поведение,
• 64% по-малко докладвани безредици на полицията
обществено пиянство или притежание на отворен съд с
• 44% по-малко нападения
алкохол.
- Проучване в Ню Мексико САЩ показва, че забраните на продажба на алкохол в неделя, са довели до по-малко
катастрофи и пътни произшествия.
- Свързаните с алкохола престъпления намаляват с 15% след забрана на алкохол в Аберистуит, Обединено Кралство.
- Забраната на алкохола става постоянна в района на кея на Кофс Харбър Сити, Австралия, поради успеха в намаляване на
престъпността.
- Алкохолна забрана при езерото Кинкайд в Щатите доведе до нула удавяния, по-малко сериозни инциденти с
плавателни съдове и намалена престъпност.
МЛАДЕЖТА
- Държавници докладваха за спад на вандализма след алкохолна забрана в района на американския университет Оклахома
- В американския щат Флорида, повишаването на легалната граница за пиене от 18 на 21 години, значително намалило
свързаните с това смъртни случаи при пътните инциденти.
- Доброволната забрана на продажбите на алкохол на младежи под 21 год. в Марск, Обединеното Кралство, е вече
постоянна, тъй като престъпността и антисоциалното поведение са намалели.
За повече информация, моля, посетете www.SupremeMasterTV.com

НЯКОИ ОТ ТРАГИЧНИТЕ ВРЕДИ ОТ ЗЛОУПОТРЕБАТА С НАРКОТИЦИ:
Над 200 000 смъртни случая всяка година.
Струва US$181 милиарда всяка година само в Съединените Щати, US$33 милиарда в Обединеното Кралство.
Цената на човешкия живот от пристрастяването към наркотиците сега възлиза на US$575 милиарда в Обединеното
Кралство.
ВРЕДНИ ПОСЛЕДИЦИ

•
•
•
•
•

Мозъчни увреждания
Инсулт / Инфаркт
Сърдечни заболявания
Заболяване на черния дроб
Туберкулоза

•
•
•
•
•

Емфизема
Рак
Депресия
Самоубийства
Загуба на паметта

•
•
•
•

Умствени заболявания
По-висока детска смъртност
Повишена престъпност и
насилие
Импотентност

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И НАСИЛИЕ
• Нелегалните наркотици са фактор в 50% от обирите в Обединеното Кралство всяка година.
• В САЩ 60% от хората, арестувани всяка година, са приемали незаконни наркотици.
• 650 пристрастени към хероина в САЩ са извършили 70 000 престъпления в период от 3 месеца.
СОЦИАЛНА ЦЕНА
• Компании в САЩ губят US$100 милиарда на година поради злоупотреба на работниците с наркотици и
алкохол.
• Австралийците плащат US$53 милиарда на година за здравни грижи, прокарване на закони и загубена
продуктивност от ползващи наркотици.
СМЪРТНОСТ
• 52-ма души умират всеки ден от наркотици в САЩ.
• В Канада на злоупотреба със субстанцията се приписват 21% от общата смъртност и 23% от възможни
години живот, губени поради ранна смърт.
И ТОВА НЕ Е ВСИЧКО ...

ПОЛЗИТЕ ОТ ВЪЗДЪРЖАНЕ И ЛЕЧЕНИЕ ОТ НАРКОТИЦИ:
- В САЩ лечението на пристрастеността към наркотици е доказано, че спасява животи, намалява престъпността и
възражда семейства, а наред с това:
• 69% от лекуваните са чисти от наркотици една година след лечението
• арестите са намалели с 64% една година след лечението
- Изследване в Калифорния, САЩ, установи, че за всеки US$1, инвестиран в лечение от наркотици, US$7 се спестяват
чрез намалена престъпност, разходи за лечение и благополучие, и е увеличена стабилността на доходите.
- 20-годишно проучване в САЩ е показало, че програмите за лечение от наркотици са ефикасни за намаляване на
престъпността и за подобряване здравето и функционирането на участниците в обществото.
- Вашингтонският Щатски Институт за изследване на обществената политика в Щатите установява, че програмите за
лечение на млади наркомани са ефективни и могат да спестят на щата между US$1,900 до US$31,200 на дете.
- Програмите за работно място без наркотици е установено, че водят до:
• По-редки отсъствия
от работа
• По-добро здраве на служителите
• По-малко инциденти
• Намалена употреба в полза на здравето
• По-висока
• Намалени разходи в полза на здравето
продуктивност
• По-ниски общи разходи за застраховка
• По-добър морал
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- Следният отклик бе определен като най-добрият отговор на въпрос, отправен в “Yahoo Ask” относно ползите от това да не
употребяваш наркотици:
• Нямаш страх от полицията
• Нямаш страх от инфектирана от игла част на тялото си
• Нямаш страх от “изпържване” на мозъка
• Нямаш страх от нестабилно шофиране и съответно от инциденти
• Наслада от свободата да усещаш света (да наблюдаваш, докосваш, вкусваш, говориш или чуваш) без да
излагаш на риск сетивата си.
• Радост от това да бъдеш напълно функционален по врем на кризисна или спешна ситуация
• Способност да разказваш на другите за радостите от живот без наркотици
For more information, please visit www.SupremeMasterTV.com

НЯКОИ ОТ ТРАГИЧНИТЕ ВРЕДИ ОТ ПУШЕНЕТО:
- 5.4 милиона смъртни случая на година, свързани с пушенето
- Цената на болестите, свързани с пушенето: US$96 милиарда само в Съединените Щати.
- СЪРДЕЧНИ БОЛЕСТИ: Коронарна тромбоза, Церебрална тромбоза, Бъбречни поражения
- РАК: Рак на Белия дроб, Рак на Хранопровода, Рак на Бъбреците, Рак на Пикочния мехур
- ХРОНИЧНИ ВЪЗПРЕПЯТСТВАЩИ БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ: Емфизема, Бронхит
- ИНСУЛТ / ИНФАРКТ
- ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВРЕДИ ОТ ПАСИВНОТО ПУШЕНЕ:
- ИМПОТЕНТНОСТ
Синдромът на внезапната детска смърт, преждевременно раждане, цепната устна или небце
- И ТОВА НЕ Е ВСИЧКО …
Детска астма, Бронхит, ушни инфекции

ЗАБРАНАТА НА ПУШЕНЕТО СПАСЯВА ЖИВОТИ:
- Според изследване на PIRE „Институт за Изследване на Обществени Услуги”, въведените стриктни закони против пушенето ще спасят
повече от 50 хиляди живота до 2010 година.
- Забраната за пушене на обществени места във Великобритания намалява ефектите на пасивното пушене, които са свързани със загубата на
живота на повече от 11 хиляди души годишно.
- Благодарение на забраната за пушене в Уелс, се очаква да се избегнат приблизително 400 случая на преждевременна смърт
на непушачи годишно.
- Дори хора над 65 годишна възраст се радват на благата от здравето, когато спрат да пушат, с намаляване на общия смъртен риск почти с
20%, а рискът от смърт от рак - с 42%.
- Кметът на Ню Йорк в САЩ – Майкъл Блумберг съобщи, че пушенето сред подрастващите е намаляло с 50% през последните 6 години,
евентуално предотвратявайки 8 хиляди случая на преждевременна смърт.
ЗАБРАНИТЕ НА ПУШЕНЕ означават намаляване на Острия Коронарен Синдром
- Изследване, публикувано от Американската Сърдечна Асоциация показва, че броят на инфарктите в Пуебло, Колорадо, САЩ е
намалял с 27 % след въвеждането на забраната за пушене на обществени места, докато в съседния окръг, в който не е въведена забрана за
пушенето, няма промяна в процентите на инфарктите.
- Само една година след въвеждане на забраната за пушене на обществени места в Ирландия, броят на случаите на остър коронарен
синдром са спаднали с 11%.
- Учени от Университета в Глазгоу съобщиха, че инфарктите са намалели със 17 % в Шотландия, откакто забраната за пушене е била въведена
през последната година..
- Националният Санитарен Институт във Франция оповести значителен спад в нивото на инфарктите, последвал въвеждането на
забраната за пушене в страната, като се отбелязват и ползите от намаляването на ефектите от пасивното пушене.
- Ню Йорк, САЩ, отчете спад от 8 % в болничния прием на случаи с инфаркт на миокарда след въвеждането на всеобща забрана за
тютюнопушенето, което ще спести от здравни услуги 56 милиона US$ за една година.
- Болничният прием с остър сърдечен инфаркт при хора под 60 години е спаднал с 11% в областта Пиемонт, Италия, след въвеждането
на забрана на тютюнопушенето на затворени обществени места.
ЗАБРАНАТА НА ПУШЕНЕТО означава По-добро Здраве
- Данни на Националната Обществена Здравна Служба показват, че пушачите страдат по-често от хронични заболявания, като бронхит,
астма и високо кръвно налягане.
- Според изследване на Европейския Онкологичен Институт в Милано, Италия, пушачите са два пъти по-предразположени към развитие
на полипи в дебелото черво, особено онези, които са с по-голям риск от развитие на рак.
- Пушачите и изложените на пасивно пушене хора развиват рак на дебелото черво около 7 години по-рано от непушачите.
- Жени, които пушат и имат специфична генетична конструкция, са особено предразположени към развитие на рак на гърдата, според
изследване, публикувано в списание Ракова Епидемиология, Биомаркери и Профилактика
- Непушачите имат по-голям шанс да запазят зъбите си в късна възраст, в сравнение с пушачите.
ЗАБРАНАТА НА ПУШЕНЕТО означава По-здрави Деца
- Авторитетно изследване, публикувано от Университетския Институт за Детския Живот и Здраве, в Бристол, твърди, че бебетата на
жени, които са пушили по време на бременността, са 4 пъти по-застрашени от Синдрома на Внезапната Детска Смърт.
- Изследване в Калифорния, САЩ откри, че токсините от пушенето в колите може да достигнат 2 пъти по-високи нива от смятаните до
сега и 60 пъти по-високи от нивата, които са отчетени в домове, в които не се пуши. Калифорния забрани пушенето в автомобилите,
когато в тях се возят деца.
- Пушенето и алкохолът могат да увредят спермата, пренасяйки увредени гени в бебетата.
- Д-р Шакира Франко Суглия от Харвардското Училище за Обществено Здраве съобщи, че децата, живеещи в съседство с високи нива
на замърсяване на въздуха или които са били подложени на пушене по време на бременността, показват по-ниски резултати на тестове
за интелигентност и памет,отколкото децата, живеещи на места с чист въздух.
- Децата, които са излагани често на пасивно пушене, имат 3 пъти по-висок риск от рак на белите дробове и по-висок риск от други
респираторни проблеми по-късно в живота.
ЗАБРАНАТА ЗА ПУШЕНЕ означава по-добра Работна Среда
- Само 2 месеца след забраната за пушене в Шотландия, барманите съобщават за почти 33 % по-малко респираторни и други
заболявания.
- Бармани в Ирландия, работещи в барове, където не се пуши, показват статистически значими подобрения при тестове, на функциите
на белия дроб, и значително намаляване на симптомите, които сами съобщават.
- Непушачи, изложени на пасивно пушене, имат приблизително 20 % по-висок риск за заболяване от рак на белите дробове.
- Забраната на пушенето на обществени места в Ирландия показва спад на замърсяването на въздуха с 83% в баровете.
ЗАБРАНАТА НА ПУШЕНЕТО е Добра за Бизнеса
- За 5-те години, откакто е забранено пушенето в Аеролиниите „Аерофлот”, пасажерите са се увеличили с 15%, а в полетите до САЩ с 25%.
- В годишния си доклад, Главният Здравен Министър Лиам Доналдсън на Великобритания заяви, че ще се спестят приблизително 2,7
милиарда лири: £680 милиона ще се спестят от по-здрава и по-ефективна работна ръка; £140 милиона от по-малко болнични дни; £430
милиона от загуби в продукцията от пушене по време на работа; £100 милиона от разходите за почистване от пушенето на цигари.
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