
Значење на заштитата
на кравите во светот



... Зошто постојат
кланици низ

целиот свет за
убивање на
недолжните
животни?“

(А. Ч. Бхактиведанта
Свами Прабхупад)

“Зошто луѓето мораат да ги убиваат кравите за
да ги остварат своите себични намери? Зошто

не се задоволуваат со житарки, овошје и млеко
од кои со меѓусебно мешање можат да се

направат илјадници вкусни јадења?“



На санскрит зборот
’гошала’ буквално
значи заштита на
кравите или место
на кое на кравите

им се дава заштита.

За кравата на санскрит уште се употребуваат
поимите го – мата – мајка крава, камадхену -
онаа која исполнува желби па оттаму агхнја –

онаа која никогаш не се убива.



Кравата е исклучително
важна за целото човештво

Ќе ви покажеме
зошто



Користење на

воловите и биковите

©



Работно способните волови треба да се

вработат. Примери за:

- орање и дрљање на земјиштето
- превоз на кратки растојанија
- туризам, возење на запрега
- производство на енергија



Тоа е суштината на добриот план за заштита
на кравите. Доколку се вработат биковите на
корисни задачи, производството на млеко ќе

се исплати и лесно ќе се организира.
Одгледување на крави без редовно

користење на биковите и воловите за работа
не е само нездраво, туку и над се економски

неисплатива програма.



Во книгата “Повик на узбуна“
која Акхил Бхарат Крисхи и
Госева Сангх ја издале во

1994. година, авторите
опишуваат четири главни

проблеми кои ги мачат
современите земјоделци во
Индија но и останатиот дел

од светот:

1. употреба на хемиско
гноиво; 

2. употреба на пестициди; 
3. употреба на хибридно семе; 
4. употреба на механизацијата

во земјоделието



Затоа во поголемиот
број на земји

земјоделците својата
заработувачка ја

наоѓаат во продажбата
на биковите за месо.

Се додека земјоделците
не разберат како можат

да ги искористат
биковите како

алтернативен извор на
енергија за орање и
превоз, ќе ги сметаат
трошоците за нивната

прехрана како губиток. 



Во Индија 84 милиони животни за влеча
произведуваат енергија, доволно за

обработување на 100 милиони хектари на земја и
превоз на 30 000 милиони тони терет во 15 

милиони запреги. Овие работни животни годишно
заштедуваат 6 милиони тони нафта.

(“Животни за влеча“ бр. 11. 1989. 
издание на Центарот за тропска

ветеринарна медицина во
Сеучилиштето во Единбург, Шкотска.)



се тракторите потоа
фосилни горива, 
хемиски гноива и

скапи заеми.
Малите произведувачи

во такви околности
биваат исфрлени од
работа многу брзо.

Успехот во
современото

стопанство зависи од
масовното

производство кое се
потпира на збир од

фактори кои при тоа
уште ја загадуваат и
средината како што



Земјоделството станало
агробизнис кога со

производството на храна
завладеале алчните

мултинационални компании. За
малите фарми тоа го означило

почетокот на крајот.



Земјоделците се често присилени да престанат
со работа, но на крајот ќе завршат како
невработена работна сила или ќе бидат

приморани на работа во фабриките.



Со оглед на намалување на залихите
на нафтата, индустриските земји
треба повторно да почнат да ги

користат воловите за влеча и работа
за да ги нахранат луѓето. Милиони

млади бикови на денешнината можат
да се вклучат во процесот на

производство на житарки.



Како се зголемува цената на нафтата, така
се зголемуваат и цените на житарките, па

постои опасност кравите и биковите да
бидат први на листата на оние наменети за
кланиците бидејќи за нивното одгледување

е потребно најмногу храна.



Кога нивите се обработуваат со орудија на
воловски погон, земјата не се свиткува и не се
лишува од воздух во онаа мерка како што тоа

се случува при обработка со современите
тешки машини. Воловската опрема е

едноставна и за да се произведе и одржува не
е потребна тешка индустрија.



Тракторите во потполност го заменуваат
користењето на биковите. Едновремено, на
големо го намалуваат бројот на луѓе кои се

потребни за занимавање со земјоделски работи.



Селани без работа претставуваат ефтина
работна сила за фабрикантите. Ефтина

работна сила хранета со ефтина храна ја
овозможила индустриската револуција. А

тракторите работите ги турнаа уште подалеку.



Најголемиот дел од нашата
храна денес се произведува

на огромни ‘земјоделски
добра’ со тешка
механизација во

сопственост на мала шака
гигантски претпријатија кои

се занимаваат со
агробизнис.



Нивните производи е лесно да се
произведат, а ефтини се и за купувачите. 

Меѓутоа, се повеќе им недостигаат
основни хранливи состојки.

Такви производи до
потрошувачите во
градовите и селата
често поминуваат

по илјадници
километри.



Во меѓувреме се зголемува
употребата на хемиските гноива, 

хербицидите и инсектицидите што
има за последица намалување на

плодноста на земјиштето па оттаму и
ширење на отровите по земјиштето и

прехрамбениот синџир.



Млеко



Дали
вегетаријан-

ството е добро
или лошо?

Треба ли
воопшто да

пиеме млеко?

Просудете
сами!



На човештвото му се
потребни млечни
производи кои го

снабдуваат телото со
сите состојки потребни
за физичко, ментално и

духовно здравје.



Хранлива

добробит

250 мл од млекото со
масленост 2,8 % содржи 285 
мг калциум, што претставува

22% до 29 % дневно
препорачано количество на

калциум за возрасни.



Калциумот, кој во млекото го има во
изобилие, неопходен е за

згрутчување на крвта и нормална
работа на срцето. Забите ги чува
неутрализирајќи ги киселините од

храната кои ги нагризуваат.



СировоСирово млекомлеко

Многумина се
спротивставуваат на

употребата на комерцијалното
млеко и ги поттикнуваат

луѓето да го пијат она што се
нарекува сирово млеко.



Сировото млеко треба веднаш
да се свари бидејќи не може да
се чува на собна температура. 

Исто така, може да се
преработи во јогурт, путер или

масло (прочистен путер).



• Витамини Д и К, важни за здравјето на коските
• Јод, минерал неопходен за функцијата на

тироидната жлезда
• Витамин Б12 и рибофлавин, неопходни за

здравјето на крвните жили и производство на
енергија

• Биотин и пантотенска киселина, витамини Б,  
битни за производство на енергија

• Витамин А значаен за имунитетот на телото
• Калиум и магнезиум, битни за здравјето на

крвните жили

Сировото млеко содржи



• Селен, елемент во трагови, важен за превенција од
тумор. Тиамин, витамин Б важен за когнитивни
функции, особено паметење

• Линолска киселина, добротворна масна киселина
која спречува неколку видови на тумори кај
глувци; докажано е дека го убива ракот на кожата
кај луѓето, ракот на дебелото црево и станиците на
ракот на градите па може да помогне кај
снижување на холестеролот и спречување на
артериосклерозата.

Сето тоа е присутно исклучиво во млекото
на кравите кои се хранат со природна храна.



Секоја од овие хранливи состојки
значително допринесува за здравјето
на човекот. Славењето на сировото

млеко нема граници.

Освен горенаведеното, 
содржи белковини, 

јаглехидрати, калциум, 
ниацин, фосфор и натриум, 

како и други минерали.



… го пренесуваат кислород до крвта, го
регулираат шеќерот во крвта, помагаат при
производство на хормони кои го регулираат

метаболизмот и го снабдуваат телото со енергија.

Белковините во млекото се
состојат од аминокиселините
кои го градат и одржуваат
ткивото, и се борат против

болестите...



Вистинска храна за
кравите е свежата
трева во пролет, 

лето и есен, а
житарките, сеното и
коренест зеленчук

во зима.

А не комерцијална
храна, ниту останки

од пекарите, 
кокошкино гноиво
или кори од агруми

‘збогатени’ со
пестициди.



Во некои земји кравите секојдневно се хранат со
разни одвратни работи познати под име хранливи
концентрати. Во храната за телиња и додатоците
за раст (храна со висок процент на белковини кои
во прв ред се користат за одгледување на говеда) 
пронајден е измет од кокошки, картон, говедско

месо и коски, рибји масла па дури и човечки измет!

Комерцијално
обработена

‘храна’



Не само дека на животните кои со
тоа се хранат тие состојки не им се
корисни, туку е утврден и фактот
дека тие придонеле или дури се и

одговорни за настанокот и ширењето
на толку разорни болести како што е

кравјото лудило.



По II Светска Војна во земјите како Британија
се трагало по ефтини, лесно достапни извори
на белковини кои би го забрзале растот на

животните одгледувани поради месо.



Спротивно на сите морални правила, помеѓу кои е
и хранењето на билкојадите со животински

нуспроизводи (што е над се неприродно), младите
телиња особено се одгледуваат на исхрана со
толку голем процент на белковини што за 18 

месеци се спремни за колење.



Виталните хранливи
состојки како што се
витаминот А и Д и

катализаторот кој се топи
во мастите кои ја

потикнува оптималната
асимилација на

минералите, се наоѓаат во
најголеми количества во

млекото на кравите кои се
хранат со зелена трева

особено во пролет и лето.



Поголемо количество на млеко
(дури и поголемо количество

од она под име биолошки
одгледано) доаѓа од млечните

крави кои се цел живот
затворени и никогаш не ја ни

гледаат зелената трева!



Што не чини кај
комерцијалните

производи?



Со пастеризацијата
млекото на кратко се

загрева, а потоа
брзо се разладува за
да се убијат штетните

микроорганизми.



Пастеризацијата ги
уништува ензимите, ја
намалува содржината

на витамините, ги
разорува нестабилните
белковини во млекото, 

ги уништува
витамините Ц, Б12 и

Б6, ги убива корисните
бактерии, а ги

поттикнува патогените
и се поврзува со

алергии, зголемено
паѓање на забите,

интензивна стомачна болка кај доенчињата, 
проблеми во растот кај децата, остеопороза, 

артритис, срцеви заболувања и рак.



Телињата кои ги хранат со
пастеризирано млеко слабо

напредуваат и вообичаено умираат
пред да ја достигнат зрелоста. 
Сировото млеко природно се

скиселува, додека пастеризираното
се засмрдува и расипува.



Поголемото количество на
комерцијално млеко е денес

прекумерно пастеризирано за да
се уништат бактериите отпорни
на топлина и за да се овозможи

подолго складирање. 
Прекумерната пастеризација е

насилен процес со кој млекото од
ладилниците за помалку од две
секунди се доведува до вриење.



Законите за пастеризација се
фаворизираат на големо, а

индустриските млекарски фирми
ги исфрлаат од работа малите

производители на млеко.

Кога производителите на
млеко имаат право да

продаваат сирово млеко, 
можат пристојно да заработат

дури и со мали стада.



Хомогенизацијата е постапка со
која се спречува на површината на

млекото да се создаде слој на
кајмак. 

Со таа постапка молекулите на маснотиите
во млекото се разбиваат за да не се

подигнат на површината. 
Хомогенизираното млеко се поврзува со

срцевите заболувања.



Потрошувачите се
наведуваат да

поверуваат како за нив
е добро млекото со

помалку масленост и
останатите такви

млечни производи.
Само доколку

производите од обраното
млеко ги рекламираат

како здрава храна, 
современата млекарска

индустрија ќе може да се
ослободи од вишокот на

млекото со лош квалитет, 
со малку масленост, 

добиено од модерните
високоразвиени стада.



Млечната масленост ги содржи витамините А и Д
потребни за апсорбција на калциумот и

белковини од водената фракција на млекото. 
Без нив белковините и калциумот е потешко да

се искористат, а возможно е дури и во таква
состојба да се токсични.

Што не чини во
млечната

масленост? 
(Ништо.)



Млечната масленост обилува со кратки и средни
синџири на масни киселини кои штитат од
болести и го јакнат имунитетот на телото. 

Содржат гликоспинголипиди кои ги спречуваат
пореметувањата во варењето па линолските

киселини се корисни и во борбата против ракот.



Дополнителни

додатоци

Бледиот путер кој се добива од кравите кои се
хранат со сено, се обојува за да изгледа како

путер богат со витамини кои го даваат кравите
кои се хранат со трева.

Обраното млеко во прав, 
извор на опасниот, 

оскидиран холестерол и
неуротоксичните

аминокиселини, се додава
на млекото со 1 и 2 % 
масленост. Јогурти и
павлаката со малку

масленост ја содржат
токсичната слуз.



Многу сирења од масовно
производство содржат

додатоци и бои, а
имитациите на сирењето

содржат билни масла.



Изворот на најголемите количества на
комерцијалното млеко е современиот Холстеин, вид
наменет за производство на огромни количества на
млеко, три пати повеќе отколку останатите видови
на крави. На тие крави им треба посебна храна и

антибиотици за да се одржат здрави.



Млекото на Холстеин кравите содржи огромно
количество на хормони за раст од хипофизата, 

дури и кога не даваат генетски направен хормон
за раст на говедата за да од нивните вимиња

извлечат максимум млеко.



За да произведат млеко во млекарската индустрија
мораат:

• Секоја година да ја оплодат кравата за да
осигураат максимален принос по крава
• Да се убијат телиња кои не се наменети за
производство на млеко
• Да се убие кравата штом ќе го отслужи своето, како
производител на млеко, па потоа нејзиното тело да
се уфрли во прехрамбениот синџир на луѓето
• Во некои земји, им даваат на кравите хемиски
стимуланси за да произведуваат повеќе млеко
• Да се убијат крави кои не го достигнуваат
оптималното производство на млеко
• Да се убијат крави кои заболуваат бидејќи
трошоците за лекување и грижа за нив целата
постапка ја прават економски неоправдана



Кравата се присилува да произведе десет
пати повеќе млеко отколку што нејзиното
теле може да испие. Тоа млеко се користи
во комерцијални цели, а нејзиното теле се
храни со вештачки замени за млеко. Телето
инаку природно би цицало мајчино млеко

отприлика осум месеци.

По раѓањето на телето, 
јаката мајчинска врска
помеѓу мајката крава и

нејзиниот потомок
насилно се прекинува
по само неколку дена.



Многу телиња како овие
никогаш не ја гледаат зелената

храна ниту пак сонцето кое
сјае. Изолирани се во малечки
дрвени кафези во кои неможат

дури ни да се свртат.



Ги хранат со нездрава
‘храна’ без железо за

да им биде месото
црвенкасто, бидејќи

такво бараат
потрошувачите. По 3 

до 5 месеци ги праќаат
во кланица.



Отхранети со вештачка и
нездрава ‘храна’, толку се
болни што многу од нив
умираат пред да стигнат

до кланиците.



Само 20 - 25% од телињата е
наменето за млекарска

индустрија. Останатите, по
две недели ги праќаат во

месната индустрија, за кожа
или сирење каде ги убиваат

за да се добие сириште.



Машините за
молзење често

пренесуваат зарази.

Околу 25% од
кравите кои така се

молзат патат од
маститис.



За тнр. чистење на тие
машини се потребни моќни

и отровни хемикалии.

Исто така, не може со сигурност да
се потврди дали во вимињата

останало доволно млеко за телето.



• Природниот животен век на кравите е околу 20 
години. Но, месната и млекарската индустрија ги
убиваат за време од само пет години, поради
несоодветна хигиена, недостиг од правилна грижа
предизвикани од забрзаното искористување.

Некои факти

•Некои крави се
молзат 2 – 3 пати на
ден, 7 – 10 месеци
годишно, дури и
додека се стелни.



Кравите се хранат со концентрат од
белковини за да произведат повеќе
млеко. Така вимето понекогаш им

достигнува тежина од 50 кг.



Погледнете некои од призорите на бруталност
во месната и млекарска индустрија.









Пропратни производи добиени
од кравите



Кога животинскиот
измет ќе се врати во
земјиштето, поради

големата содржина на
азот претставува

извонредно ѓубриво.

Доколку пак се фрла во водните текови (што
вообичаено се прави), азотот се претвора во

амоњак и нитрати, а тие ги загадуваат селските
бунари па дури и градските извори на вода.



Кравјиот измет е најдобро природно ѓубриво и
стабилизатор на структурата на земјиштето. Во

Англија за време на експериментите во Ротхамсед, 
докажале дека гноењето со кравјата балега за

време од 20 години – дава земјиште побогато со
хумус и поголеми приноси на јачмен дури и 50 

години откако таквата гноидба престанала.



Наместо да се колат
сите говеда кои не

произведуваат млеко, 
зошто нивниот измет и

урина да не се
искористат во гноивата, 

компост,

средствата за бркање на
натрапници, средства за

чистење и био гасови
(што се само некои од

корисните производи кои
можат да се продадат)?



Една од позитивните
значења на кравјиот
измет (гобар) е што
може да се исуши и

употребува како гориво
за готвење.

Кравите јадат различно лисје, трева, стебла од
пченка, жито, итн. Поради тоа нивниот гобар се

состои од многу запаливи влакна.



Краварите и краварките во некои азиски земји го
месат гобарот во топки со големина на диња па
потоа ги лепат на зид за да се исушат на сонце.



Доколку времето е убаво, се сушат за 3 – 4 дена, 
се собираат и ставаат блиску до кујната за да се

искористата како гориво за готвење.



Производите од гобар успешно може да се
направат во западните земји, како што

докажува фармата Говиндадхама во Англија.

Еве листа на некои
производи

- ‘колачиња’ од гобар
- повеќенаменски
компост

- компост за глисти
- храна за билки Биосол
- дохрана за земјиште
- ѓубриво за зеленчук
- миризливи стапчиња
- сапун од гобар
- масло ‘Гаувасадхи’



‘Колачиња’ од гобар

• Пакувани во вреќи од 1 кг
• За оган за готвење и како

брикети за огрев



Кравјиот измет може да се
користи наместо природниот
плин или јаглен како гориво

за создавање на пареа за
погон на турбините кои
произведуваат струја.

Вртоглавите цени на нафтата и
државните поттикнувања (во

Индија) доведуваат до зголемен
интерес за обновубвачките

извори на енергија како што е
кравјиот измет.



Кравјиот измет исто така може да
се стави во спремници каде ќе се

произведе гасот метан кој се
употребува за готвење, греење па
дури и за возење на автомобили, 

додека остатокот може да се
искористи како ѓубриво.

Домашно производство
на метан во Индија



И покрај тоа, денешното
индустриско општество

наголемо набавува
гориво врз база на

нафта, додека своите
локални залихи на

гориво ги фрла во реките
и така ги загадува.



Индија зазема водечко место по
прашањето на технологијата на

добивање на плин од гобар. 
Ширум Индија се распростираат
на стотици илјади постојки за

производство на плин од гобар.



Кравјата урина е солена, а
според ајур – ведската

медицина многу успешно лечи
пациенти кои патат од болести

на црниот дроб.



Грижа за кравите



Care for Cows (Грижа за
кравите) е собир од

доброволци кои своите
средства и таленти ги
користат за грижа на

занемарените крави кои
живеат во Вриндаван

(Индија). Грижата
вклучува издржување
на напуштените крави, 
бикови, стари волови и

телиња сирачиња.



Care for Cows на животните им дава медицинска
нега, природна храна, чиста вода и сместување

до крајот на животот. Денес имаат стадо од преку
120 грла, но на многу повеќе незгрижени крави

итно им треба прибежиште.



Со оглед на тоа дека многу домашни жители не
се во состојба на своите непродуктивни крави
да им набават комерцијална храна, ги пуштаат

да лутаат по улиците каде пробуваат да се
нахранат од купиштата со ѓубре.



Тука кравите јадат разни работи кои не се за
јадење и се нечисти, најчесто пластични вреќички

и постепено стануваат неухранети и се
разболуваат. Бидејќи немаат никакво засолниште, 
се одмораат на улиците каде ги удираат или газат

автомобилите па таму и умираат.



www.careforcows.org



Суштинските принципи на однесување со кравите

1.Кравите и биковите ниту во еден случај не смеат
да се убиваат

2. На телињата мора да им се дозволи да го цицаат
мајчиното виме додека самите тоа природно не
престанат да го прават за време од 7 - 10 месеци
старост.

3. Кравите мора да се молзат рачно
4. Биковите кои не се користат за расплод треба на

соодветен начин да се тренираат за да нивните
способности се искористат за нешто смислено.

5. Кравите и биковите треба да се хранат само со
природна храна – треви, сено, жито и соодветен
зеленчук.



6. Кравите и телињата не смеат да се раздвојуваат
7. Луѓето никогаш не смеат кравите и биковите да

ги малтретираат, што вклучува:

a) давање на инекции со хормони кои го
потикнуваат растот,

б) вештачко оплодување на кравите поради
профит,

в) изложување на бедни услови за живот,

г) хранење со неприродна исхрана.



“Проектот на нашите фарми е
исклучително битен дел на

нашето движење. Мораме да
станеме самодоволни така што

самите ќе ги одгледуваме своите
житарки и ќе произведуваме

сопствено млеко, тогаш нема да
станува збор за сиромаштија. 

Затоа, развивајте ги тие селски
заедници најдобро што можете. 

Треба да се развијат како
идеално општество кое зависи
од природните производи, а не

од индустријата.“

(А.Ч. Бхактиведанта Свами
прабхупада)



“Ми се чини дека во нашето општество не сме
подготвени да ја платиме вистинската цена за

нашето млеко, и според мене тоа е една од
причините зошто заштитата на кравите не се
поддржува. Вообичаено нашите храмови и
ресторани купуваат ефтини работи и затоа

изгледа дека немаат доволно пари за купување
на производите на млекарските имања по цена

која го овозможува производството. Кога нашите
проекти во ИСКОН би се согласиле да ја платат

вистинската, одржлива цена на млекото, сигурен
сум дека тоа би вродило со бран на нови фарми

за заштита на кравите.

(Шјамасундара даса, главен кравар во Нова Гокула, 
Англија)



Високовредното млеко од
саканите и заштитените
крави е поскапо да се

произведе отколку млекото
на комерцијалните фарми

– фабрики кои владата
финансиски ги подржува.

Цената на висококвалитетното
млеко од заштитени крави би
требала да се одрази во секој

купен литар.



Можеме само да си замислиме како
една селска заедница на ИСКОН ќе
реагира кога ќе ги добие редовните
нарачки за своите млечни производи

со највисок квалитет, произведени без
трошка насилство по цена која тие

сами ќе ја постават.

Таквите имања ќе бидат во
состојба да го зголемат

производството на млеко и да
заштитат повеќе крави со
подобар квалитет. Како

потрошувачи и примери на
многумина, мораме да ги

разбереме последиците кои
произлегуваат од изборот на

нашата храна.



Влијание на месната индустрија и
комерцијалната млечна индустрија на свеста

Екологија и економија



Метанот е гас кој на
глобалното затоплување
влијае 23 пати повеќе од

јаглеродниот диоксид. 37% 
од испуштањето на метан во
атмосферата во целиот свет

може да се припише на
индустриското одгледување

на стоката.



Вештачката храна со
која се хранат кравите
на таквите имоти често

содржи повеќе
белковини отколку што

кравите можат да
апсорбираат, делумно

поради тоа што
аминокиселините не се

адекватни за
животинската исхрана.

Како последица, кравите излачуваат вишок на азот
диоксид (NO2) кој е 296 пати поотровен од CO2.



Комерцијалното одгледување на стоката (месната
и млекарската индустрија) е одговорно за 18% од
испуштањата на сите гасови кои допринесуваат за
глобално затоплување. Тоа е повеќе отколку што

се добива од сите возила заедно.

(Food and Agriculture Organisation, 2006.)



Одгледување на добиток е
одговорно за 68% на

емисијата на амоњак (NH3) 
кој е главната причина за

киселите дождови.



Кога возилата испуштаат опасни гасови, 
сите сфаќаат во што е проблемот...

…ама кога јадеме, 
еколошките

последици не ни се
толку очигледни.



Повеќе од 1/3 на
светските житарки се

користат за прехрана на
животни. Дали е тоа

рационално?

Ако комерцијалното одгледување на
добиток продолжи да го искористува

плодното земјиште со иста брзина како и
оние кои трагаат по биолошка енергија, тоа

неизбежно ќе доведе до оскудица на
плодно земјиште. Во тој случај, губитниците

ќе бидат природата и сиромашните.



8.3 до 12.8 kWh на енергија е потребно за
производство на 1кг говедско. За споредба, 

производство на 1кг на грав бара до 0,86 kWh, 
додека за производство на 1кг компир треба само

0,44 kWh на енергија.

(Универзитет за студии по земјоделие во Шведска Лантбрукс
универзитет)



За производство на 1кг говедина потребно е
околу 15,000 литри вода. За споредба, за 1кг на

пченка потребно е само 450 литри вода.



Секоја година ЕУ и дава
поттик на месната

индустрија – повеќе
милијарди

евра.Поттикнувајќи го
извозот во земјите од

тертиот свет,

... ЕУ многу негативно
влијае на локалните

заедници на тие земји.



Се предвидува дека потрошувачката на месо во
светски размери до 2050 година ќе порасне од 229 

милиони тони на 465 милиони тони. 
Потрошувачката на млекото ќе се зголеми од 580 на

1043 милиони тони.

(Food and Agriculture Organization 2006.)



“Се додека луѓето ги
убиваат животните, ќе
се убиваат и еден со
друг. Навистина, оној

кој сее семе на убивање
и болка не може да

жнее радост и љубов.“

Питагора 6. век п.н.е



“Луѓето не разбираат дека поради тоа што
неограничено убиваат толку многу животни, тие

самите исто така ќе мораат во некоја голема војна да
бидат убиени како животните. Последиците мораат да

дојдат. Вие убивате невини крави и животни. 
Природата ќе се освети. Да се убиваат кравите значи

да се уништи човечката цивилизација.“

(А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада)



Историски докази за
заштита на кравите



Најстарата книжевност на
светот – Ведите, запишани пред

повеќе од 5000 години –
зборуваат за древната култура
која се одржала за време на

многу илјадници векови.

Ведската култура која
некогаш се протегала

во целиот свет, се
темелела врз природно
земјоделство и заштита

на кравите.



Затоа во тоа време
луѓето живееле во

изобилие. Никој не бил
гладен. Немало

загадувања, оскудици, 
ниту неправди.

Таа духовна култура
детално се опишува во

древните списи како што е
Шримад – Бхагаватам.



“Кравите, биковите и телињата добро се
премачкани со мешавина од куркума и масло, 

помешани со различни минерали. Главите им се
украсени со пердуви од паун и украсени со
цветни венци, а телото им е прекриено со

ткаенина и златни украси.“

Шримад – Бхагаватам 10.5.7.



Доколку на оваа планета
сакаме трајна хармонија, мир

и праведност, едноставно
требаме да го следиме истиот

економски образец кој со
пример го покажува древната

ведска култура.

Тоа подразбира
традиционално

(природно) 
земјоделие и
заштита на
кравите.



Оваа презентација е направена во согласност со
филозофијата на Шримад–Бхагаватам и Бхагавад–гита и
учењата на А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада, 
веродостојниот духовен учител кој духовната традиција на
древната ведска литература ја направил достапна на целиот
свет.

Посетете ја нашата веб страница www.harekrishna.mk
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