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Ljudje smo postali sovražniki živali in narave ter celotne 
hraniteljice Zemlje. V živalskih hlevih in farmah je neznos-
no. Milijarde živali so samo še serijski proizvodi. Milijarde 
ton živalskih izločkov se skupaj s kemičnimi snovmi, ume-
tnimi gnojili, škropivi, antibiotiki in drugimi strupi trosi-
jo po zemlji. Vso to nesnago in strupe preko hrane in vode 
sprejmemo nazaj vase in to postanejo naše bolezni in virusi.



Živinorejske farme in hlevi povzročajo onesnaženje in 
zastrupljanje narave z njenimi vodami, zemljo in ozračjem, ki 
je tudi življenjsko okolje ljudi. Preko virusov, bakterij in drugih 
mikroorganizmov, ki preskočijo na ljudi, ljudje zbolevamo. 

Ali so ukrepi, kot so boljša higiena, razkuževanje in drugo, res 
vse, kar lahko storimo? Ali pa imajo te bolezni sporočilo za 
nas? DOVOLJ JE – PRENEHAJTE! Bolezni (zoonoze), kot so 
BSE, svinjske gripe, ptičje gripe, SARS, HIV, ebola in covid-19 
so nastale zaradi izkoriščanja domačih hlevskih živali ali lova 
na živali. Ljudje pravimo, da se nam vse, kar delamo slabega, 
vrne nazaj. Smo kdaj pomislili, da se tudi gorje, bolečine, strah 



in trpljenje, ki jih že tisočletja povzročamo živalim, shranju-
jejo kot negativni energijski kompleksi, ki nekoč učinkujejo? 
Fizikalni zakoni pravijo: nobena energija se ne izgubi, lahko 
se le preoblikuje. Če v tej luči pogledamo dogodke okrog sebe, 
najdemo vzporednice: človek kot povzročitelj žanje to, kar je 
posejal ter nikoli obžaloval ali popravil.  

Pri društvu na te povezave opozarjamo že dve desetletji. In 
težko bi trdili, da človeštvo tudi v preteklosti teh povezav ni 
prepoznalo in slišalo. Vedno smo vedeli, da človek, živali in na-
rava tvorijo nedeljivo enost in da je uničevanje enega dela zgolj 
pljuvanje v lastno skledo. Žal je državno-cerkveni sistem vedno 
poskrbel, da so vsa opozorila izpuhtela v zrak. Še naprej so nas 
vodili preko trupel in prikrivali resnico. In kako je z resnico 
danes? Že leta iz raznih virov prihajajo opozorila pred nevar-
nostmi, kot so uničevanje pitne vode s pronicanjem gnojnice v 
podtalnico, odpornost bakterij na antibiotike v zdravstvu zara-
di antibiotikov iz živinoreje, opustošenje rodovitne zemlje za-
radi strupov pa tudi iztrebljanje živalskih vrst zaradi lova in še 
bi lahko naštevali. O tem se NE govori v šolah, NITI v zdravstvu, 
politiki in osrednjih medijih. To je glavni problem človeštva. 

Vsaka živalska beljakovina izzove povečanje rastnega hormona za rak 
IGF-1.
(Greger, M.D, Michael »Protein Intake & IGF-1 Production«. NutritionFacts.org video. Vol. 10, 
Oct. 2012).

Beljakovine v mleku povzročijo nastajanje protiteles v telesu, ki napadejo 
trebušno slinavko. Lahko bi rekli, da mlečne beljakovine povzročajo 
imunski odziv, napad na lastno telo ali slabenje imunskega sistema.
(»The Pancreas-Under Attack by Cow-Milk«. The McDougall Newsletter. July 2002. Vol. 1 No. 7).



Spoštovani bralci, edina prava pomoč, bi bila, tudi v času koro-
navirusa, da vlada, cerkev in zdravstvo preko medijev ljudem 
povedo resnico in dajo jasna navodila: prenehajmo z uniče-
vanjem in zastrupljanjem narave, s kratenjem svobode živa-
lim, ukinimo živinorejo, lov ter vse drugo izkoriščanje živali. 
Prenehajmo uživati hrano živalskega izvora, kajti ta je eden 
glavnih vzrokov za vse naše tegobe in trpljenje. Vse druge 
razlage in “rešitve” zdravstvenih in okoljskih problemov, ki 
nam jih ponujajo, so zatiskanje oči pred resnico ali celo laži 
in zavajanje.

Izdajatelj: Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice
                  Ostrožno pri Ponikvi 26, 3232 Ponikva
                  TRR: SI56 0201 1025 3228 311, odprt pri NLB
                  www.osvoboditevzivali.si

Pomembne povezave za vas: www.zdrava-tv.com,  
www.gabriele-zalozba.com in seveda naša spletna stran spodaj.


