
 

 ايران   یو گياهخوار  یخامگياهخوار ملی دبيرخانه انجمن

 « 7»فرم شماره                              

 )فرم تعهد هر فرد خامگياهخوار و گياهخوار به خودش( 

 

 به نام خداوند جان و خرد  

 اينجانب كه از امروز درمسير خامگياهخواری و گياهخواری ورود نمودم. به خودم تعهدات زير را دادم:  

 وقتم را به مطالعه و تحقیق جهت موضوعي مفید، اختصاص دهم  نیم ساعت ساعت 24تعهد دادم در هر   خودم به -1

 ظاهر بدنم الغر نباشد تا بعد از سم زدايي    اختصاص دهمرا به ورزش نرمشي  وقتم ساعت نیم ساعت   24تعهد دادم در هر   خودم به -2

ساعت، چنانچه فرصتی از وقتهايم را به استفاده از فضای فريكنفرانس و گروههای مجازی خامگياهخواری و   24به خودم تعهد دادم در هر - 3

 ئن باشم ازتنوع سليقه ها و اطالعات مطلع هستم تا  فريكنفرانس يا گروه با دقت انتخاب مينمايم كه مطم  3گياهخواری اختصاص دهم، الاقل  
 ين برد به خودم تعهد دادم برای خريد ، ظرف الزم ببرم از گرفتن كيسه پالستيك خودداری نمايم و به مغازه دار بگويم پالستيك كره زمين را از ب- 4

 فراهم نمايم   تعهد دادم آب و غذاي يك پرنده يا يك  جانور، در  محیط زندگي و كار را،  مبه خود -5

 دادم سالي حداقل يك درخت بكارم  به خودم تعهد -6

 دادم فرهنگ كشتن حیوانات ،)جلوي عروس داماد( )هنگام خريد ماشین منزل ( )موارد مشابه (را حذف نمايم  به خودم تعهد -7
 و به جای تاج گل، نهال هديه نمايم كشمش يا انجير يا خرما يا عسل يا ميوه هديه نمايم به جای شيرينی مضر، به ديگران  به خودم تعهد دادم- 8

م را سیر كرده  يا معده ا)  )شديم، جمله داخل پرانتز را يادآوري شوم )يا تشنه امبیمار    به خودم تعهد دادم كه هرگاه خودم يا اطرافیانم-9

 ( )يا خسته ام و بي خوابي دارم( ام نه سلولهايم را 

قبل از مصرف غذا بشويم كه هم وقت و    ، تعهد دادم آبمیوه گیري يا ظروفي كه غذاي خامگیاهخواري آماده مي نمايم را  م به خود-10

 آب كمتر مصرف شود و هم مواد شوينده نخواهد و  آبهاي زيرزمیني آلوده نشود 

 بسته نگهدارم  راآب  شستن بدن يا ظروف يا لباس هستم ، شیردرحال  مواد شوينده   ه بانگاهي ك هبه خودم تعهد دادم -11

 نمايم  جدادر منزل يا محل كار پسماند  از زباله را  مبه خودم تعهد داد -12

 شود( حتي زباله را به خشكاله تبديل نمايمنسمي نباشد )م در زباله كه تحويل مي دهم قطرات آب به خودم تعهد داد -13
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