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Mais sobre sos Planeta terra (a)
Estamos com escassez de água? ●

Conforme o Instituto Internacional de Água de  ○
Estocolmo, na Suécia, 70% de toda a água mundial 
vai para a produção de comida, enquanto 20% vão 
para as indústrias e meros 10% para os lares.

Dados do Centro de Questões Agrárias, na Universidade de Califórnia, nos EUA, indicam  ○
que uma porção de bIfE e uma de CArnE DE gAlInhA usam, respectivamente, 4.542 
litros (l) e 1.249 l de água na sua produção, enquanto uma refeição (100%) vEgETArIAnA 
completa com TofU, Arroz e vErDUrAS usa 371 l de água na sua produção.

Estamos com escassez de alimentos? ●
De acordo com a fAo/onU, 862 milhões de pessoas passaram fome em 2008. ○
Precisa-se de 10 kg de alimentos de animais para produzir 1 kg de carne bovina; 4 a 5,5 kg de grãos para 1 kg de carne de porco; 2,1 a 3 kg de grãos  ○
para 1 kg de carne de frango. Os grãos atualmente servidos ao gado no mundo todo seriam suficientes para alimentar 2 bIlhõES DE PESSoAS.

Pesquisadores da Agência de Avaliações Ambientais da Holanda (PBL) descobriram que, além de reduzir as emissões de gases, a mudança global para  ●
a dieta vegana (sem produtos animais) diminuiria os custos de atenuação do aquecimento global em 80% até 2050.
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Alguns dos Custos de Comer CArne
Doença CarDíaCa

Mais de 17 milhões de vidas perdidas mundialmente a cada ano. ● Custo da doença cardiovascular é de, ao menos, US$ 1 trilhão por ano. ●
CânCer

Mais de 1 milhão de novos pacientes com câncer de cólon diagnosticados a cada ano. ●
Mais de 600.000 mortalidades relacionadas ao câncer de cólon anualmente. ●
Só nos estados Unidos, o custo de tratamento do câncer de cólon é cerca de US$ 6,5 bilhões. ●
Milhões de novos casos de outros cânceres relacionados ao uso da carne surgem em diagnósticos todo ano. ●

DiabeteS
246 milhões de pessoas no mundo todo sofrem dessa enfermidade. ● estima-se que são gastos US$ 174 bilhões em tratamentos todo ano. ●

obeSiDaDe
no mundo, 1,6 bilhão de adultos estão acima do peso, com mais 400 milhões que estão obesos. ●
essa condição gera um custo anual de US$ 93 bilhões com gastos médicos só nos estados Unidos. ●
Pelo menos, 2,6 milhões de pessoas morrem anualmente por problemas relacionados ao excesso de peso ou obesidade. ●

Meio aMbiente
Usa até 70% da água limpa. ●
Polui a maioria dos corpos de água (extensões  ●
de água).

Desmata os pulmões da terra. ●
Usa até 43% dos cereais do mundo. ●
Usa até 85% da soja mundial. ●

Causa fome e guerras em todo o mundo. ●
Provoca 80% do aquecimento global. ●

AlgunS DoS CuSToS Do ConSuMo De leiTe
Câncer de mama, próstata e testículo devido a hormônios presentes  ●
no leite.
Listeria e mal de Crohn. ●
Ligado a maior número de incidências de esclerose múltipla. ●

Hormônios e gordura saturada causam osteoporose, obesidade,  ●
diabetes e doença cardíaca.
Classificado como um grande alérgeno. ●
intolerância à lactose. ●

Baixa a pressão sangüínea. ●
Baixa os níveis de colesterol. ●
Reduz a diabetes tipo 2. ●
Previne as condições para derrame. ●
Reverte a aterosclerose. ●
Reduz o risco de doença cardíaca em 50%. ●
Reduz o risco de cirurgia no coração em 80%. ●
Previne muitas formas de câncer. ●
Sistema imunológico mais forte. ●
QI mais elevado. ●

Conserva até 70% da água limpa. ●
Evita o uso de 80% da área desmatada  ●
da Floresta Amazônica para pastagens 
(de gado).
Uma solução para a fome mundial: ●

libera até 3,4 bilhões de hectares  ○
de terra.
libera até 760 milhões de toneladas  ○
de grãos todo ano (metade do 
fornecimento de grãos do mundo).

Aumenta a expectativa de vida em até 15  ●
anos.
Consome  ● 1/3 dos combustíveis fósseis usados  
para produzir carne.
Reduz a poluição de dejetos de animais não   ●
tratados.
Mantém o ar mais limpo. ●
Poupa 4,5 toneladas de emissões por lar   ●
americano por ano.
Acaba com 80% do aquecimento global. ●

AlgumAs DoençAs RelAcionADAs Ao consumo/PRoDução De cARne

s a lv e  s u a  v i d a :  s e j a  v e G e ta r i a n o,  v i r e  e c o l ó G i c o.
Para mais informações, por favor, visite www.SupremeMasterTV.com/pt/killers

alguns benefícios de uMa dieta Vegetariana

Gripe suína ●
Doença de língua azul ●
Escherichia coli ●

Intoxicação por ingestão  ●
de marisco
Pré-eclâmpsia ●

Salmonella ●
Gripe aviária ●
Doença da vaca louca ●

Doença de porcos  ●
(PMWS)
Listeriose ●

Budismo
… todas as carnes comidas por seres vivos são de seus 
próprios parentes.

~ Sutra Lankavatara (Tripitaka nº 671)
“também, após o nascimento do bebê, deve-se ter cuidado para não matar nenhum animal 
a fim de alimentar a mãe com iguarias de carne e para não reunir muitos parentes para 
beber bebida alcóolica ou para comer carne… porque, no momento difícil do nascimento, 
há inúmeros demônios, monstros e duendes maus que querem consumir o sangue 
fedorento… ao ignorante e contrariamente recorrer à matança de animais para consumo… 
eles atraem pragas para si mesmos, o que é prejudicial para ambos a mãe e o bebê.”

~ Sutra Ksitigarbha, capítulo 8
Cao Đài

“… a coisa mais importante é parar de matar… porque os animais também têm 
almas e entendem como os seres humanos… se os matamos e os comemos, 
então lhes devemos uma dívida de sangue.”

~ Ensinamentos dos Santos, Sobre Manter os Dez Preceitos – Abster-se de Matar, seção 2
Essênios

eu venho para acabar com os sacrifícios e banquetes de sangue, e se vós não 
cessardes de oferecer e comer carne e sangue, a ira de deus não 
cessará sobre vocês.

~ O Evangelho dos Doze Santos
A Fé BAhá’í

“em relação ao consumo da carne de animais e à abstinência dela, saibas de uma 
certeza: no começo da criação, deus determinou a comida de todo ser vivo e comer o 
contrário àquela determinação não está aprovado.”

~ Seleções dos Escritos de Bahá’í em Alguns Aspectos da Saúde e Cura, páginas 7 e 8
islAmismo

alá (isto é, deus) não concederá piedade para qualquer um, 
exceto aqueles que concedem piedade às outras criaturas.

~ Profeta Maomé, Hadith
JAinismo

um verdadeiro monge não deve aceitar certos alimentos e bebidas 
ao terem sido especialmente preparados para ele, envolvendo o abatimento 
de seres vivos.

~ Sutrakritanga

Budismo
“seja cuidadoso durante os dias imediatamente após a morte de alguém, não matando 
ou destruindo ou criando mau carma ao idolatrar ou oferecer sacrifício para demônios e 
divindades… porque tal matança e massacre cometidos ou tal adoração realizada ou tal 
sacrifício oferecido não teria nem um pouco de força para beneficiar o 
morto, mas entrelaçaria até mais carma pecador ao carma (isto é, 
retribuição) anterior, tornando-o ainda mais intenso e mais sério… 
portanto, atrasaria seu renascimento para um bom estado.”

~ Sutra Ksitigarbha, capítulo 7
Budismo TiBETAno

a oferenda, para as divindades, da carne obtida pela matança dos seres vivos é como 
oferecer, a uma mãe, a carne de sua própria criança; e isto é uma grave falha.

~ O Caminho Supremo do Discipulado: Os Preceitos dos Gurus,  
As Treze Falhas Graves, Grande Guru Gampopa

CrisTiAnismo
as carnes para o estômago, e o estômago para as carnes: mas deus destruirá ambos.

~ 1º Coríntios 6:13, Bíblia Sagrada
“e enquanto a carne ainda estava entre seus dentes, antes dela ser mastigada, a fúria 
do senhor foi despertada contra o povo e o senhor castigou o povo com uma 
praga muito grande.”

~ Números 11:33, Bíblia Sagrada
hinduísmo

“uma vez que você… não pode trazer animais mortos de volta para vida, você é responsável 
por matá-los. portanto você vai ao inferno; não há nenhum modo para sua libertação.”

~ Adi-lila, capítulo 17, versos de 159 até 165
“aquele que deseja aumentar sua própria carne comendo a carne de outras criaturas 
vive na miséria em quaisquer espécies onde ele possa nascer.”

~ Maabárata, Anushasana Parva 115.47
islAmismo

não deixem seus estômagos se tornarem cemitérios dos animais!
~ Profeta Maomé, Hadith

TAoísmo
não vá à montanha para caçar pássaros nos ninhos, nem à agua para envenenar peixes 
e vairões. não massacre o boi que ara o seu campo.

~ Tratado do Caminho Silencioso

Vegetarianismo nas religiões (1)

♥ www.SupremeMasterTV.com/pt/be-veg ♥



AlgunS DoS ÔnuS TrágiCoS DA BeBiDA AlCoóliCA
1,8 milhão de mortes relacionadas ao álcool por ano em todo o mundo

VioLênCia reLaCionaDa ao áLCooL
abuso de criança: 50% dos casos ●
Violência aos entes queridos: 30% dos casos ●
atos violentos: de 40 a 80 % dos casos ●
Suicídios: de 20 a 50 % dos casos ●

e MaiS…

Defeito De naSCença
Síndrome alcoólica fetal: ●

Crescimento atrofiado ○
Deformidade facial ○

Síndrome da morte súbita infantil ●
retardamento mental ●
aborto ●

faLênCia De órgão
Coração ●
fígado ●
rins ●
estômago ●
Pâncreas ●
olhos ●

CUSto De DoençaS LigaDaS ao áLCooL
US$ 186,4 bilhões nos estados Unidos ●
até o valor entre US$ 210 bilhões e US$ 665 bilhões mundialmente ●

Doença
Câncer ●
Doença hepática ●
Doença cardiovascular ●

Dano CerebraL
amnésia e demência ●
encolhimento do cérebro ●

EconoMia FinancEira
estudo canadense estima que programas de intervenção para o alcóolatra poderiam poupar 880 vidas e US$ 1 bilhão todo ano. ●

MorTalidadE
Queda de 10% nas vendas de vodca resultou num significante declínio nas mortes relacionadas ao álcool na Rússia em um ano. ●
exercitar, beber menos álcool, comer frutas e verduras e não fumar estendem a expectativa de vida em 14 anos. ●
a organização Mundial da Saúde constata que políticas de bebida alcoólica incluindo aumentar impostos, reduzir o número de dias da disponibilidade  ●
do álcool, limitar as horas da disponibilidade do álcool e elevar a idade de beber são, todas, recursos eficazes para reduzir os danos feitos pela bebida 
alcoólica. Especificamente:

Elevação de 10% nos impostos sobre o álcool na União Européia salvaria 9.000 vidas num ano. ○
Proibir vendas de álcool num dia por semana na União Européia poderia evitar 123.000 anos de deficiências e perdas devido à morte prematura. ○

câncEr
estudo do fundo de Pesquisa Mundial do Câncer constata que reduzir o consumo de carne e álcool diminui o risco de câncer. ●

ouTraS doEnçaS
a regeneração e desempenho do cérebro aumentam uma vez que o consumo do álcool cessa. ●
Pacientes com hepatite alcoólica podem ganhar total recuperação se o paciente desistir do álcool e tiver uma boa dieta. ●
Bodybuilding.com declara que fisiculturistas que se privam do consumo de álcool experimentam benefícios em termos de ganho muscular, hidratação,  ●
recuperação, metabolismo e focalização mental.
após uma proibição comunitária do álcool em barrow (alasca), nos eUa, o consumo de álcool pré-natal diminuiu mais de 30 por cento. ●
Health.com relata que os benefícios de uma vida sem álcool inclui: ●

Melhores relacionamentos com amigos e família ○
Melhora na situação de trabalho e relações com colegas ○
Melhor saúde mental ○

Liberdade para gastar dinheiro e tempo em outras coisas ○
Fazer amigos que estão envolvidos em atividades de caráter positivo   ○
pela vida

num fórum on-line, um grupo de antigos consumidores de álcool compartilhou as seguintes observações sobre os benefícios de viver sem álcool: ●
Melhor saúde ○
Mais tempo livre e de qualidade ○
Mais dinheiro ○

Maior tempo de diversão com as crianças ○
Aumento de confiança e auto-respeito ○
Maior apreciação pela vida ○

iMplicação Social
Uma proibição de bebidas alcoólicas na nova Zelândia resultou em 98% menos ofensas por bebidas bem como redução em outros crimes. ●
Quando a reserva nativa americana dos blackfoots proibiu a venda do álcool durante o evento anual dos Dias dos índios norte-americanos, descobriram  ●
as seguintes melhoras após quatro semanas:

Nenhum acidente de trânsito envolvendo os blackfoots ○
Nenhuma prisão por dirigir sob a influência do álcool ○
64% menos perturbações reportadas à polícia ○
44% menos assaltos ○

75% menos pessoas tratadas em hospital ○
25% menos acusações por conduta inapropriada, embriaguez pública  ○
ou posse de um recipiente aberto de bebida alcoólica.

Pesquisa no novo México, nos eUa, mostra que a proibição dominical de vendas de álcool resultou em menos colisões e acidentes no trânsito. ●
Crimes relacionados ao álcool caíram 15% após uma proibição do álcool em aberystwyth, no reino Unido. ●
Uma proibição do álcool se tornou permanente na área do cais na cidade de Coffs Harbour, na austrália, devido ao seu sucesso na redução de crime. ●
Proibir o álcool no Lago Kinkaid, nos eUa, resultou em mortalidade nula na natação, menos acidentes sérios nos passeios a barco e crime reduzido. ●

JuVEnTudE
Oficiais reportaram uma diminuição no vandalismo após uma proibição do álcool no campus da Universidade de Oklahoma, nos EUA. ●
No estado da Flórida, nos EUA, elevar a idade legal de beber de 18 para 21 reduziu significantemente fatalidades relacionadas a acidentes de carro. ●
Uma proibição voluntária das vendas do álcool aos jovens menores dos 21 anos no povoado de Marske do reino Unido se tornou permanente, já que  ●
o crime e comportamento anti-social se reduziram.

AlgunS BenefíCioS DA ProiBição DA BeBiDA AlCoóliCA

Para informações adicionais, por favor, acesse www.SupremeMasterTV.com/pt/killers
Vegetarianismo nas religiões (2)

ConFuCionismo
“todos os homens têm uma mente que não pode suportar os sofrimentos dos outros. o 
homem superior, tendo visto os animais vivos, não consegue suportar vê-los morrerem; 
tendo escutado os gritos deles ao morrerem, ele não pode suportar comer 
a carne deles.”

~ Mêncio, Rei Hui de Liang, capítulo 4
siquismo

aqueles mortais que consomem maconha, carne e vinho – não importa quais 
peregrinações, jejuns e rituais eles sigam – irão, todos, ao inferno.

~ Guru Granth Sahib, página 1377

JudAísmo
e aí todo homem que for da casa de israel, ou dentre os estranhos residindo 
temporariamente entre vocês, que coma qualquer tipo de sangue (isto é, carne); eu 
até me oporei contra aquela alma que comer sangue (isto é, 
carne) e a isolarei de seu povo.

~ Levítico 17:10, Bíblia Sagrada
ZoroAsTrismo

“eu, ahura mazda (isto é, deus), derramo aqueles vegetais sobre a terra para trazer 
alimento ao fiel e forragem à benéfica vaca.”

~ Avesta, Vendidad Fargard 5-20

“T odos sabem que a dieta vegetariana faz bem à saúde e é capaz de salvar o planeta. eles estarão despertando sua natureza do eu, grandiosa, compassiva e 
amorosa. e daí seus níveis de consciência se elevarão automaticamente. e eles entenderão mais do que eles entendiam. e eles estarão mais perto do paraíso do 
que eles estão agora.”

Suprema Mestra Ching Hai
videoconferência com o Centro em Sidnei, Austrália em 17/agosto/2008

♥ www.SupremeMasterTV.com/pt/be-veg ♥
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Mais sobre sos Planeta terra (b)
A produção de produtos animais é a maior fonte antropogênica de metano (CH ● 4), óxido nitroso e amônia, gases potencialmente nocivos.
Segundo os especialistas ambientais Dr. Robert Goodland (conselheiro principal aposentado do Banco Mundial) e Jeff Anhang (pesquisador da mesma  ●
organização) em revista de Instituto WorldWatch (WWI), a pecuária gera 51% (mais da metade) das emissões mundiais de gases de efeito estufa.

Em relação ao Co ○ 2, o Ch4 é um gás de efeito estufa 23 vezes mais potente num período de 100 anos e 72 (atualizado para vAlor mAIor QUE 100 por 
cientistas da nASA em 2009) vEzES mAIS PoTEnTE nUm PEríoDo DE 20 AnoS, mas deve ficar na atmosfera por tempo médio mEnor que isso.
Com Co ○ 2 tendendo a ficar na atmosfera por milênios, a redução de um gás emitido em imensa quantidade, mais potente e de menor duração como CH4 trará 
esfriamento mais rápido que a de Co2; então parar com a carne e produtos animais é a solução mais rápida, fácil e efetiva para as mudanças climáticas.

Agricultura orgânica: seu manejo do solo minimiza o uso de combustível fóssil e remove emissões atmosféricas de CO ● 2 do ar.
De acordo com o Instituto rodale, nos EUA, se as práticas orgânicas fossem executadas em cerca de 1,4 bilhão de hectares de terras cultiváveis do  ○
planeta, quase 40% DAS EmISSõES ATUAIS DE Co2 poderiam ser AbSorvIDAS.



Alguns dos Ônus Trágicos do TAbAco
5,4 milhões de mortes relacionadas ao fumo por ano no mundo inteiro. ●
Custo das doenças relacionadas ao fumo: US$ 96 bilhões só nos estados Unidos. ●

DoençA CArDíACA
trombose coronária ●
trombose cerebral ●
Insuficiência renal ●

DoençA PulMonAr oBSTruTiVA CrÔniCA
Enfisema ●
bronquite ●

CânCer
Câncer de pulmão ●
Câncer de esôfago ●
Câncer renal ●
Câncer de bexiga ●

DerrAMe
iMPoTênCiA

DAnoS ADiCionAiS PArA fuMo PASSiVo
Síndrome da morte súbita infantil ●
Partos prematuros ●
fissura labial ou palatina ●
asma infantil ●
bronquite ●
otite ●

e MAiS…

AS ProiBiçõeS Do fuMo SAlVAM ViDAS
Um estudo feito pelo PIRE (Instituto de Pesquisa de Serviços Públicos) afirma que as atuais e rigorosas leis antifumo da Califórnia terão salvo mais de  ●
50.000 vidas até 2010.
a proibição do fumo no reino Unido em lugares públicos reduz efeitos do fumo passivo, que estão ligados à perda da vida para mais de 11.000 pessoas  ●
todo ano.
graças à proibição do fumo do país, o País de gales espera evitar estimadas 400 mortes prematuras de não-fumantes anualmente. ●
até pessoas de 65 anos e maior idade desfrutam benefícios na saúde quando elas param de fumar, com o risco de mortalidade geral diminuído em  ●
quase 20% e o de câncer de pulmão em 42%.
o prefeito Michael bloomberg, de nova iorque, nos eUa, anunciou que as taxas de fumo entre adolescentes diminuíram 50% nos últimos seis anos,  ●
conseqüentemente prevenindo 8.000 mortes prematuras.

as proibiçõES do FuMo significam Diminuição de Síndrome Coronária Aguda
Um estudo relatado pela associação do Coração americana mostra que taxas de ataque cardíaco em Pueblo (Colorado), nos eUa, declinou 27% após  ●
uma proibição de fumo em lugares públicos ser decretada, enquanto o condado vizinho, sem proibição, não experimentou nenhuma mudança nas taxas 
de ataque cardíaco.
Só um ano após a proibição do fumo em público passar a vigorar na irlanda, a incidência da síndrome coronária aguda caiu 11%. ●
Cientistas na Universidade de glasgou reportaram que ataques cardíacos caíram 17% na escócia desde que o fumo foi proibido dos lugares públicos  ●
no ano passado.
O Instituto de Saneamento Nacional, na França, anunciou uma significante queda nas taxas de ataque cardíaco após a proibição do fumo do país, com  ●
benefícios também notados na diminuição dos efeitos de inalação do fumo passivo.
após uma ampla proibição do fumo, nova iorque, nos eUa, experimentou um declínio de 8% de admissões hospitalares por infarto agudo do miocárdio,  ●
que se converteu em uma economia de US$ 56 milhões em serviços médicos num ano.
admissões hospitalares por ataque cardíaco agudo em pessoas abaixo de 60 anos caíram 11% na região de Piedmont da itália após a introdução de  ●
uma proibição de fumo em locais públicos fechados.

as proibiçõES do FuMo significam Melhor Saúde
no Canadá, dados da análise nacional da Saúde da População mostram que aqueles que fumam têm taxas mais altas de condições crônicas tais como  ●
bronquite, asma e alta pressão sangüínea.
em um estudo realizado pelo instituto europeu de oncologia em Milão, na itália, é duas vezes mais provável que fumantes desenvolvam pólipos no  ●
cólon, especialmente os do tipo mais propenso a progredir para câncer.
fumantes e aqueles expostos ao fumo passivo desenvolvem câncer de cólon cerca de 7 anos mais cedo que não-fumantes. ●
Mulheres que fumam e que têm um específico conjunto genético estão em significante risco para o desenvolvimento de câncer de mama conforme um  ●
estudo publicado pelo periódico epidemiologia, biomarcadores e Prevenção de Câncer.
não-fumantes têm uma chance mais elevada de manter seus dentes na velhice do que aqueles que fumam. ●

as proibiçõES do FuMo significam Crianças Mais Saudáveis
Um consagrado estudo, publicado pelo Instituto da Vida e Saúde Infantil, na Universidade de Bristol, afirma que é 4 vezes mais provável que os bebês  ●
das mulheres que fumam durante a gravidez sofram a síndrome da morte súbita infantil.
Fumo e álcool podem danificar o esperma, transmitindo genes alterados aos bebês. ●
Dra. Shakira franco Suglia, da faculdade de Saúde Pública de Harvard, reportou que as crianças que viviam em vizinhanças com elevados níveis de  ●
poluição de ar ou que eram afetadas pelo fumo dos pais pontuaram menos em testes de memória e inteligência do que as crianças vivendo em lugares 
com ar limpo.
Crianças regularmente expostas ao fumo passivo têm mais que o triplo de risco em ter câncer de pulmão bem como riscos mais altos de outros  ●
problemas respiratórios na fase posterior da vida.

as proibiçõES do FuMo significam Melhores Ambientes de Trabalho
em só 2 meses da proibição do fumo na escócia, trabalhadores de bar reportaram quase 33% menos doenças respiratórias e outras doenças. ●
não-fumantes expostos ao fumo passivo têm um risco 20% maior de câncer de pulmão. ●
Uma proibição do fumo em lugares públicos na irlanda garantiu uma redução de 83% na poluição do ar em bares. ●

as proibiçõES do FuMo são Boas para os Negócios
Nos 5 anos desde que a empresa aérea Aeroflot proibiu o fumo, seu fluxo de passageiros aumentou em 15% (25% nos vôos aos EUA). ●
em seu relatório anual, o CMo (médico normalmente especializado em área de saúde pública e nomeado como consultor governamental máximo  ●
para assuntos de saúde) do Reino Unido, Sir Liam Donaldson, afirmou que uma proibição pública do fumo pouparia estimadas £ 2,7 bilhões: £ 680 
milhões economizadas por uma mão-de-obra mais saudável e mais eficiente; £ 140 milhões economizadas por menos dias de doença; £ 430 milhões 
economizadas de perda da produtividade de fumo no trabalho; £ 100 milhões economizadas de custos de limpeza relacionada ao fumo de cigarro.
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AlgunS DoS ÔnuS TrágiCoS De ABuSo De DrogAS ViCiADorAS
Mais de 200.000 mortes no mundo cada ano. ●
Custos anuais de uS$ 181 bilhões nos estados unidos e uS$ 33 bilhões no reino unido. ●
o vício atual das pessoas por drogas durante o tempo de vida custa uS$ 575 bilhões no reino unido. ●

Dano cerebral ●
Derrame ●
Doença cardíaca ●
Doença hepática ●
Tuberculose ●

Enfisema ●
Câncer ●
Depressão ●
Suicídio ●
Perda permanente de memória ●

Doença mental ●
Maior mortalidade infantil ●
Aumento de crime e violências ●
Impotência ●

CriMe e ViolênCiA
Drogas ilegais são um fator em  ● 50% dos roubos no reino Unido todo ano.
nos eUa,  ● 60% das pessoas presas a cada ano têm consumido drogas ilegais.
Seiscentos e cinqüenta  ● viciados em heroína, nos eUa, cometeram 70.000 crimes no período de três meses.

CuSTo SoCiAl
empresas dos eUa  ● perdem uS$ 100 bilhões por ano devido ao abuso de droga e álcool dos empregados.
os australianos pagam uS$ 53 bilhões ao ano ●  por gastos envolvendo os usuários de entorpecentes e observando-se custos de assistência 
médica, despesas de cumprimento da lei e perdas de produtividade.

MorTe
52 pessoas morrem a cada dia ●  devido a drogas nos eUa.
no Canadá,  ● 23 por cento dos anos de vida em potencial, mas perdidos devido a mortalidades precoces são atribuídos ao abuso de drogas.

e MAiS…

efeiToS noCiVoS

Alguns Benefícios de ABstinênciA e trAtAmento de drogA
Nos EUA, tem-se demonstrado que o tratamento para vício de droga salva vidas, reduz o crime e reconstrói famílias, contribuindo também para: ●

69% daqueles que são tratados ficarem livres das drogas após um ano de tratamento; ○
64% da redução em prisões após um ano de tratamento. ○

Um estudo de Califórnia, nos EUA, descobriu que, para cada US$1 investido em tratamento de droga, US$7 foram  ● poupados através do crime 
reduzido, custos de saúde e bem-estar e aumento na estabilidade de renda.
Vinte anos de pesquisas dos EUA têm demonstrado que programas de tratamento de droga são eficazes na redução de crime, bem como na  ●
melhora da saúde e função social dos participantes.
O Instituto para Pesquisa de Políticas Públicas do Estado de Washington, nos EUA, descobriu que programas de tratamento para os jovens  ●
usuários de droga são eficazes e podem poupar ao estado o valor de US$ 1.900 a US$ 31.200 por criança.
Constatou-se que programas para livrar locais de trabalho das drogas resultam em: ●

Menor absentismo (hábito de faltar ao trabalho) ○
Menos acidentes ○
Maior produtividade ○
Moral melhorada ○

Melhor saúde de empregado ○
Uso e gastos de auxílio-saúde reduzidos ○
Menores custos do prêmio de seguro empresarial ○

A seguinte descrição foi classificada como a melhor resposta a uma pergunta realizada em “Yahoo Respostas” a respeito dos benefícios de viver  ●
sem drogas:

Sem medo da polícia ○
Sem medo de local infectado por agulha no corpo ○
Sem medo de ‘fritar’ o cérebro ○
Sem medo de direção ‘debilitada’ e, portanto, acidentes ○
Prazer de estar livre para observar o mundo (visão, tato, paladar, fala ou audição) sem sentidos comprometidos. ○
alegria de estar completamente funcional numa crise ou emergência ○
Capacidade de contar aos outros sobre alegrias de uma vida sem drogas ○

Veja SuprEME MaSTEr TElEViSion e descubra modos de viver mais completos, nobres e felizes.

entretenha-se com os programas construtivos, inspiradores e divertidos 
em um dos mais de 60 idiomas e 

com legendas em mais de 30 idiomas.

Palavras de Sabedoria ● : transporta-o a palestras perspicazes da Suprema Mestra Ching Hai e expõe ensinamentos sábios, 
essenciais e importantes da história da humanidade.
notícias de Destaque ● : é o noticiário do canal, que transmite novas atuais e construtivas de todas as partes do globo.
uma Jornada através dos reinos da estética ● : exibe entretenimento com espetáculos vívidos e vibrantes do mundo todo.
Vegetarianismo – A Maneira nobre de Viver ● : além de dar informações e dicas sobre o tema, traz demonstrações culinárias 
que o conduzem, através de simples passos, a fazer pratos estritamente vegetarianos, sadios e deliciosos.
Mundo Animal  ● – nossos Vizinhos na Terra: apresenta nossos amigos animais de forma bem humana, muito comovente ou 
até mais surpreendente e também informa sobre os temas mais recentes e importantes a respeito deles.
entre Mestra ●  (ou Mestre) e Discípulos: permite vislumbrar as conversas cândidas e confortadoras entre professora (ou 
professor) e discípulos sobre assuntos que variam da vida cotidiana aos segredos do universo, e muito mais!
entretenimento iluminador ● : mostra entrevistas interessantes, filmes inspiradores e documentários que elevam a alma e 
nutrem o espírito.

Para maiores informações, por favor, entre em www.SupremeMasterTV.com/pt/killers


