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Conclusão & Considerações finais
Esperamos que o objeivo em disponibilizar os artigos aqui apresentados
tenha sido alcançado – prestar informação que embora extremamente importante
sobre nutrição e saúde dificilmente está disponível e muito menos divulgada. Não
só o público comum, profissionais de saúde em sua maioria seguem a corrente de
desinformação e informação tedenciosa, induzida e patrocinada por poderosos
interesses econômicos. A conclusão para o leitor atento, a despeito de qualquer
dificuldade com os termos técnicos e científicos, será que quanto mais nos
afastarmos de uma vida simples aceitando em troca uma vida “mecanizada” onde
até alimentos mais básicos são substituídos cada vez mais por iténs artificiais ou
modificados, é de se esperar que o padrão de vida e saúde das populações tenda a
piorar, ao contrário do que a propaganda da modernidade e tecnologia advogue.
Se faz necessário que pequenos produtores responsáveis e dos ramos orgânico e
natural surjam como opção de consumo saudável para os centros urbanos - e que
os consumidores cada vez mais os valorizem e se certifiquem dessa necessidade.
E falando de outro modo simples e objetivo, sociedades que se tornam cada
vez mais materialistas e sem princípios religiosos (Dharma) não é de se esperar
verdadeiros valores de prosperidade. Nesses capítulos não se discutiu
“espiritualidade” (no PortalAnanta.com na seção “Bhakti” temas de Dharma e
religiosidade serão gradualmente postados e discutidos...), mas, como esses
assuntos estão inevitavelmente correlacionados se faz jus aqui alguma menção.
Ética sem espiritualidade se torna algo “falho”, sem valor, porque nunca irá
partir de um princípio universal, absoluto, mas de algum nível de egoismo maior
ou menor, mais ou menos extendido - o que é chamado egoismo extendido. Ou
seja, primeiro o interesse pessoal, depois de nossa família e amigos, depois da
cidade, pais, raça, nacionalidade, crença religiosa, etc, os conhecidos “ismos”.
Primeiro defendemos os intereses nossos e de nossos entes próximos, depois do

país, da raça e do planeta. As pessoas estão tentando ser ecologicamente corretas,
ou tentando proteger os animais, mas vejam como é falho essa tentativa. Ao
mesmo tempo que querem ser ecoológicas mais e mais se tornam consumidoras
desenfreadas. Grupos defensores e a sociedade tenta proteger algumas espécies de
animais ameaçados e ou outros usados para pesquisa, maltratados, mas os
defensores eles próprios são consumidores de carne de outros animais. Socialistas,
humanistas, cientistas todas classes falam sobre salvar o planeta, mas o
pensamento é que o planeta pertence a raça humana, e querem proteger os animais
porque fazem parte da fauna e flora e não querem que a fauna e flora se extingua!
É um exemplo de ética falha, que se baseia num egoismo extendido “eu” “minha
casa” “meu planeta”. Ninguém está pensando: “Devemos preservar esse planeta e
não ser consumidores desenfreados e esbanjadores, porque esse planeta pertençe a
Deus, não pertençe à nós!” “Devemos proteger os animais e não comê-los porque
eles também são filhos de Deus, devemos ser piedosos porque essas são
qualidades divinas e são qualidades de Deus” Portanto, existe dois tipos de
materialistas: Os esbanjadores – que não tem nenhuma conciência de saúde ou
preservação, e os conservacionistas, que querem se manter bem nesse mundo, e
manter as coisas desse mundo em algum nível, mas ambos são materilistas porque
ambos penssam que pertencem a esse mundo e ou que esse mundo lhes
pertencem. É por isso que a ética que praticam é falha, está baseada num principio
casual, egoista, e não absoluto.
Aqui o leitor pode compreender claramente que a gordura do leite e
derivados é algo muito saudável, ao contrário do que os interesses antagônicos
divulguém. Agora, é importante que se discuta que os fundamnetos disso não são
“mera coincidência”. Os Vedas afirmam que a Suprema Personalidade de Deus –
Svayam Bhagavān ®ri KABŠa, é um pastorzinho de vacas. Sua morada eterna,
VAndāvana ou Vraja-Dhāma, é uma aldeia de vaqueiros com milhões e milhões de
vacas. Os Vedas afirmam que as vacas são fonte de prosperidade e riquesa para
todos os seres vivos e principalmente para os homens, e a vaca nos fornece o mais
precioso dos alimentos, o leite com seus sub-produtos igualmente preciosos:
iogurte; coalhada; doces; queijos; requeijão; creme; manteiga; e o super precioso
Guee, e é por isso também que ela a Mãe Vaca é “sagrada”. KABŠa em VAndāvana
executando l…lā (passatempos) em sua tenra idade como Dāmodara (por volta dos 2
aos 6 anos) vive atráz de sua mãe YaJodā pedindo por “mākhana”: mātā,
māknana, māknana mātā! Que significa: Mãe, me dá manteiga mãe! Me da
manteiga! E mãe YaJodā, muito gentilmente, coloca uma bola de manteiga na mão
do pequeno KABŠa Dāmodara - a Suprema Personalidade de Deus em sua amável
forma de criancinha, e Ele sai muito feliz por ali e acolá se divertindo enquanto
soboreia aquela bola de “mākhana”, manteiga! KABŠa também é chamado de
Gopāla, o pastorzinho de vacas, e também Govinda, aquele que nutri e satisfaz as
“vacas” os “brāhmaŠas” e a “terra” Assim, como manteiga, leite poderiam fazer
mal? Todos os deliciosos alimentos vegetarianos lá são cozidos com Guee. Não
seria possível que esses alimentos fizessem mal aos seres humanos. Na verdade

não só aos seres humanos, leite é um alimento universal - todas as espécies vivas
podem se alimentar de leite, porque todas criaturas são filhos da Suprema
Personalidade de Deus, e Krsna – a Suprema Personalidade de Deus, gosta de leite,
yogurte, manteiga e especialmente das vacas, Ele gosta de outros animais também,
mas especialmente das vacas.
Contudo, o que acontece nas nossas sociedades modernas materialistas e
egoistas dos dois tipos – esbanjadores e conservacionistas. Tais populações são
treinadas a acreditar que coisas assim são mitologia, os povos antigos primitivos
acreditavam ou criaram essas lendas e estórias, porque não tinham acesso à ciência
e à tecnologia e não eram inteligentes como nossa civilização moderna!
“Evoluímos e agora estamos bem avançados, não precisamos mais dessas
crendices!” Dificilmente os estudiosos, acadêmicos, antropólogos, escritores,
cientistas, músicos, ecológicos, reportes, engenheiros, publicitários, filósofos,
políticos, ou seja, as pessoas que formam as classes diretrizes e pensantes das
nossas sociedades iriam aceitar essas evidências das escrituras como ciência ou
história. Mas, incrivelmente, contudo, muito facilmente elas sem questionar
aceitam como “verdades” coisas do tipo: “a vida se originou do nada” “uma
explosão casual deu origem aos universos e à vida” , “o ser humano se originou do
macaco” Como que uma sociedade assim poderá ser feliz? As sociedades tentam
matar Deus, querem excluir Deus, querem “extinguir” Deus, então, como poderá
haver ética justiça e felicidade?
Ao invés de aceitarem e respeitarem a idéia de Deus - protegendo e
respeitando principalmente as vacas, e também não explorando, matando e
consumindo outros animais, as sociedades voltam seus rostos contra Deus,
acreditando com fé cega as tolices que a vida surgiu do acaso, o acaso é Deus - o
criador, então, qual o problema de explorar não só as vacas, mas tudo o que existe
sobre a terra? Ficam as duas classes de materialistas esbanjadores e
conservacionistas e mais hipocrisia reinando sobre o planeta: “Vamos explorar e

usufluir de tudo ao máximo, ou vamos proteger ao nosso modo aquilo que nos
pertence! Somos os senhores de tudo e da vida, sim, por que se a origem da vida é
o acaso,
acaso qual o sentido de se respeitar o acaso ou aminoácidos?
aminoácidos Vamos respeitar a
nos mesmo e a ciência,
ciência somos os senhores de tudo!” Esse tipo de pensamento, esse
sim primitivo, não pode levar a conhecimento algum razoável e nem à ética!
Simplesmente sem se ocuparem em Dharma as sociedades vão cada vez mais, a
despeito de qualque boa intenção em contrário, implantar o caos, desigualdade,
destruição!
Seguindo a opinião e desejo de Sri Krsna, as vacas são sagradas e, portanto,
elas devem ser respeitadas e protegidas. No entanto, nossas sociedades
simplesmente às exploram ao máximo e, quando não estão mais produzindo leite
suficiente, ou se não são produtivas, às enviam aos matadouros para extrairemlhes os últimos lucros! Não há possibilidade de páz e felicidade para essas

sociedades. As leis da natureza - que são sobre controle superior ao contrário do
que se queira acreditar, ou a despeito se alguém acredita ou não, vão dar as
devidas cotas de sofrimento, desordem, angustia, frustração e calamidades, na
medida como os seres humanos estam agindo! Verdadeira ética e ajuda que se
pode dar ao planeta e às sociedades é instruir aos outros sobre Dharma –
religiosidade, vegetarianismo, e nós próprios serguirmos esses exemplos. Isso irá
mudar o mundo para melhor.
De acordo como foi extenuamente explicado e discutido nos textos
apresentados, as gorduras são importantes e necessárias para os seres vivos e
também para os seres humanos! E os estudos comprovaram que a gordura
saturada, ao contrário de fazer mal, faz bem e é extremamente necessária às
funções orgânicas do humanos. Durante essa pesquisa e estudos, observamos que
algumas opiniões eram favoráveis e defensoras do consumo de carnes em geral, e
carne vermelha, banha de porco, etc., uma vez que essas também são “gorduras
saturadas” Esse é o problema “raiz” de uma sociedade irreligiosa e sem ética
verdadeira ou consciente de Deus, nunca conseguem entender os fatos como são e
os princípios da existência!
A “gordura saturada” das carnes é muito saudável para as espécies de vida
animal. As espécies de vida animal ficam muito felizes e com aspécto muito bonito
ao ingerirem muita gordura animal. Por exemplo, a sociedade dos leões comem
muita proteina animal e gordura saturada, eles caçam e consomem muita carne, e
essa carne faz muito bem para eles. Os ursos polares precisam de uma grande
quantidade de carne de foca bastante rica em gordura saturada e colesterol, e ficam
muito saudáveis ingerindo essas gorduras saturadas em grandes quantidades. E
nunca vamos ver algum biólogo observando em suas analizes que algum leão, leão
marinho, urso, urso polar, tubarão, orca, vão desenvolver algum tipo de doença
cardíaca por consumir gordura saturada ou colesterol.
Isso porque, a despeito do que as pessoas modernas dessas sociedades
“super avançadas” acreditem ou não, há um arranjo perfeito na natureza, onde
tudo está sendo controlado, e onde cada espécie de vida tem sua cota de
sobrevivencia pre-estimada. Então, para os animais carnivoros, comer carne faz
muito bem, já para os animais vegetarianos, comer carne não faz bem! Há alguns
anos tentou-se ministrar ração de origem animal para as vacas, porque a proteina
animal é rica em proteina e aumentaria a produtividade do leite. Lembram o
resultado? O mal da vaca louca! Assim, as espécies vivas tem as suas características
já definidas pela natureza, e diga-se que essa natureza não é impessoal. Pois bem, e
ao homem! Porque a natureza permite que ele coma carne? E ela realmente faz
mal? Porque? Porque o homem não é animal, ao contrário do que também a
sociedade seja treinada a acreditar! O Homem não é um animal racional, ele é “ser

humano” e a palavra “humano”

vem do sânscrito
originais, fihos do Sr. Brahmā, o primogénito.

“Manu” os projenitores

Uma das diferenças entre o ser humano e o ser animal, é que ao ser humano
é dado a possibilidade do “livre arbítrio”, então, diferente do animal que só aje por
instinto e de acordo com sua natureza pre-determinada, o ser humano pode
escolher e é isso que lhe dá a posibilidade de evoluir espiritualmente. Resumindo,
se na vida humana o ser humano escolhe por comer outros seres vivos na forma de
animais, e isso embora haja fartura ou possibilidade de outros alimentos: grãos;
frutas; hortaliças, verduras, raizes; e o precioso leite e seus derivados, não só
problemas de saúde virão em decorrencia dessa sua escolha, ele estará se
arriscando a nascer em uma especie animal feroz para qual não há restrições ao
consumo de carne. Nessa espécie animal ele poderá satisfazer seu desejo e escolha
de comer carne livremente. É assim que funciona a natureza! A vida humana se
difere das demais espécies de vida para que ele possa evoluir e fazer as melhores
escolhas!
Independentemente do que se acredite ou não, KABŠa, a Suprema
Personalidade de Deus, tem uma relação muito especial com as vacas, elas são
muito queridas para Ele, e todas outras espécies de animais são queridas para Ele.
Contudo, os seres humanos, que são seus filhos mais velhos, os mais inteligentes e
que deveriam entre outras obrigações proteger seus irmãos inferiores - os animais,
não só matam as vacas: porcos; galinhas; baleias; focas; golfinhos; pássaros;
árvores, florestas; nada escapa ao vandalismo egoista dessas sociedades
consumistas que são treinadas a acreditar que “Deus não existe” - a ciência e

tecnologia vão explicar a vida, resolver os problemas da vida e nos trazer avanço e
felicidade! Como é possível que sejam felizes? E qualquer iniciativa existente de
“proteção e conservação” à natureza ou algumas espécies, não é por qualquer
motivo verdadeiramente ético, moral ou religioso, é simplesmente mais uma
expanção do mesmo pensamento “egoista” de preservar as espécies “para nosso
próprio prazer” - não as teremos mais para estudá-las ou decorando as paisagens
do nosso planeta! Os Vedas declaram que a vaca é mãe, a vaca é sagrada porque
ela é mãe. Alguém pode tomar leite da sua própria mãe enquanto é bebe, e muitos
nem da sua mãe tomam leite, talvez porque elas queiram preservar a beleza dos
seus seios. Mas, todos tomam leite da vaca durante toda a vida, quer na forma de
leite ou dos seus derivados! E qual a gratidão com a mãe vaca? Quando ela está
velha, ou improdutiva, então a mandamos para o matadouro para colher as
últimas gotas de lucro que puderem nutrir, na forma da sua carne, sangue, ossos,
sebo, couro, tudo é bem vindo ao lucro!
Verdadeira sociedade de proteção aos animais seria - primeira providência,
parar o consumo de carne principalmente de vaca e gado, interromper essa
matança que gera além de todos os efeitos imediatos negativos - doenças,

desmatamento, etc, gera um karma tão negativo ás sociedades. Esses seriam os
verdadeiros valores para uma sociedade feliz e prospera. Mas, para uma sociedade
que acha que aceitar a vaca como sagrada é crendice e mitologia, mas facilmente sem questionar, acreditam que a vida surgiu de um “Bummmm” e mais a casual
interação de aminoácidos, e que a espécie humana evoluiu dos macacos, o que
mais se pode esperar?
Então, concluindo, sim as gorduras saturadas naturais provinda do leite tal
como o próprio leite, yogurte, coalhada, queijo, manteiga, creme, e o super especial
e poderoso Golden Guee, são muito saudáveis e benéficas! Mas, as gorduras
saturadas da: carne; peixes; picanha; ovos; banha; são saudáveis e indicadas para
as espécies animais! Salvo se você vive em uma sociedade de esquimos,
aborígenes, selvagens, etc, que não tenha acesso à agricultura ou muitas outras
fontes de alimento, nesses casos e outros semelhantes, as leis da natureza, que não
são sem controle, estarão fazendo os arranjos e providenciando as excessões e
adaptações necessárias, ou salvo haja uma grande escasses de alimentos, nesses
casos é permitido matança de animais, mas não vacas e bois, esses são sempre
sagrados! Para os seres humanos que tem acesso a fartura de alimentos e à
agricultura, e ao leite e seus derivados, não é permitido a matança de animais, e de
modo algum vacas e bois! Caso isso aconteça, as leis da natureza se incubirão de
castigar as sociedades de alguma maneira, como assim tem feito! Mas, lembrando,
tudo é sempre uma questão de escolha e as pessoas tem o direito e oportunidade
de fazê-las, esse é o livre arbitrio. É assim que as sociedades vão delineando seus
destinos.
Como explicado no texto “Gorduras & Colesterol”, são verdadeiramente
extraordinárias as qualidades do leite, manteiga, etc. Infelizmente os pesquisadores
não tinham e nem teriam acesso ao Golden Guee, um produto há muito
desaparecido das nossas culturas! Caso eles pudessem analizar o “Golden Guee”
que é extraordinário e exclusivo, ficariam verdadeiramente surpresos. No texto
Golden Guee há um excelente artigo sobre esse maravilhoso produto. Segundo os
Vedas, o Guee é o único alimento que sozinho forma todos os tecidos corpóreos, os
“sete dhatus” – sangue, linfa, pele, músculos, ossos, óvulos e semen! Além disso,
ele é um alimento que forma inteligência e conduz à espiritualidade. Portanto, não
é nada surpreendente as outra informações encontradas aqui! Para vocês que tem
acesso ao Golden Guee parabens! Saibam que essa é uma oportunidade muito rara
e especial. Conforme o uso vocês próprios poderão perceber a diferença e seus
efeitos!

Oˆ tat sat

- equipe Damodara
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