En buddhists - fem skäl att äta vegetarisk
Ofta kan man läsa intressanta inlägg i ordet för och emot vegetarismen. Som troende och
praktiserande Theravada Buddhist anser jag att det finns 5 skäl till att man ska undvika kött.
1) Det första skälet .Högre djur har känslor och kan förnimma (känna) både fysisk och psykisk
smärta .Det är otänkbart att låta kännande och livs berättigade medvarelser dödas för att man
skall få mat..
2) Vegetarisk kost är gynnsam för hälsan. Mångtusen- åriga erfarenheter ligger bakom den
insikten ,fastän kött industrin försöker informera om något annat. Vi behöver protein och det
finns mer i sojabönor än i kött.
3) Jag många med mig finner det oaptitligt att äta mat som består av att äta mat som består av
döda djur.
4) Om alla människor vore vegetarianer krävdes det mycket mindre jord och vår planet skulle
kunna livnära sig och hela sin befolkning och fler därtill. Ingen behövde smälta mera. Man
kan vara vegetarian bland annat av solidaritet med jordens fattiga.
5) Eftersom uppfödningen av slaktdjur kräver stora arealer för föda åt djuren,blir följden
rovdrift med konstgödsel ,växtskyddsmedel och förödande konsekvenser för miljön.
,

Enbart vegetarismen kan inte avskaffa våld och krig
men det är en god grund att stå på. Vegetarismens
fundamentala ide är ju att icke döda.
Ju mer information människan får när det gäller kött
industrin och dess hantering, desto mer kommer det att
öka folks insikt om hur viktigt det är att vi vet vad vi
stoppar i oss.

Det är upplysningen som gäller ,ej våld som vissa
vegetarianer tyvärr använder .Det är genom information
som folk kommer att säga nej tack till fabrikskött..

Jag tror och hoppas att det är de vegetariska och ekologiska matvanorna som gäller i framtiden.
Dietmar Dhammamitra Kröhnert.
Ordförande i Föreningen Malmö Buddhist Centrum.
Malmö .Hösten 1998.
Den 31,juli 2012 så uppgraderade och granskade jag, vad jag hade skrivit i Sydsvenska Dagbladet i
Ordet hösten 1998.Jag har inte gjort några större förändringar utan har bara lagt till ett par bilder.

Jag var ordförande för FMBC från 1998 – 2003 och då
var jag verkligen en vegetarian ,men när jag sen kom i
kontakt med Thailand och Theravada Buddhismen så
ändrade jag lite min syn………
. .Jag har skrivit om det i Buddhismens syn på maten som
man kan läsa i min PDF fil på min hemsida.

Det jag skrev då för 14 år sedan tycker jag känns lika aktuellt ännu
Dietmar Dh Kröhnert
Malmö.31.Juli.2012.

