
Milí čtenáři, 

tímto článkem bych se chtěl dotknout především vaší empatie. Pokusím se vám totiž objasnit, proč 

počet vegeteriánů v naší společnosti stále vzrůstá a to i z jakého důvodu. Než po těchto větách článek 

odložíte s pocitem toho, že jde zase o nudné upozorňování na něco, co je zcela normální, vezměte v 

potaz, že každá osvícená mysl v naší historii se zabývala i věcmi zcela nepodloženými a zdánlivě 

neskutečnými, přičemž jen tak dokázala společnost bořit paradigmata, čemuž lidově říkáme pokrok. 

Proto vás chci poprosit, abyste nejdříve informace z tohoto článku získali, a pak je teprve hodnotili.  

Abychom zcela pochopili důvod, proč člověk se současnou výchovou během života přestane jíst 

maso, je nutné si položit otázku, jaký je rozdíl mezi člověkem a zvířetem. V tomto se názory různí. Já 

tvrdím, že hlavním rozdílem je etické vyvýšení lidského druhu, které je ovšem založeno primárně na 

citech. Zde si tedy položíme otázku, zda základní city a z nich vycházející vlastnosti můžeme u lidí a u 

zvířat porovnávat. Každý ať si odpoví dle svého, nicméně pokud mezi tyto vlastnosti i vy řadíte: péči 

matky o své dítě, starost o staré jedince, hravost a radost či entusiasmus nebo prožití událostí, tak se 

jistě shodneme, že je srovnat můžeme. Pro ty, co jsou více duchovněji založení, bych řekl, že city 

vychází z duše, která je otiskem vyšších pravd. Pro ty, více životně založené tvrdím, že city považuji za 

projev lásky, nebo chcete-li vnitřního cítění dobra. 

Každý kdo se stal vegetariánem, si tedy někdy v minulosti musel položit otázku a dojít ke stavu, kdy si 

porovnal vlastní životní pohnutky s životním pohnutkami zvířat. Zde narážím na empatii, kterou jsem 

zmínil na začátku. Není zcela jistě náhodou, že lidé, kteří se stali vegetariány či vegany, mají blízko ke 

zvířatům, jelikož pak zvířecí city pozorují a hlavně je vnímají.  

Pokud chcete, můžete se zamyslet nad následujícím paradoxem. Kdyby se vyvinula na Zemi rasa, 

která by měla stejně intelektuálně daleko k lidem, tak jak si dnes lidé myslí, že mají daleko ke 

zvířatům, jak by se k nám měla zachovat? Alespoň podle mého názoru, by neměla právo nás lidi 

chovat a zabíjet kvůli svému užitku. Vycházím z toho, že neporovnávám v měřítku intelektu, ale citů, 

tady lásky.  

Často, když vzejde řeč na téma „nejíst maso“, ucítí dotazovaný velmi krátký pocit křivdy, který si však 

vzápětí odůvodní tím, že je jíst maso je normální. S tímto jde ruku v ruce tvrzení, že vlastně 

nenormální jsou ti, co maso nejí, a že neví, o co přichází. Možná sami víte, o čem mluvím. Zde se 

zastavím u krátkého, profláklého a jistě pravdivého českého rčení, a to: „nejít v davu“. Toto krásné 

rčení totiž přesně vystihuje výše popsané a zároveň upozorňuje člověka na to, že má svobodnou vůli. 

Přesvědčení nad životními tématy by mělo tedy přicházet především z vnitřního přesvědčení a ne 

z vnějších postojů společnosti. Právě tak můžeme během života bořit paradigmata vlastního vědomí a 

tím napomáhat k boření těch vnějších. 

„V mase jsou látky důležité pro výživu“, „zvířata jedí maso také“, „příroda to tak chce“. Pokud se 

dostanu v rozhovoru s někým do rozsáhlé diskuze, toto jsou první argumenty, které jeho rozum vnese 

do diskuze.  

První argument věřím, že mohu i nejlépe objasnit. Nejčastěji se zde zeptám: „kdo tvrdí, že v mase je 

něco podstatného, co jinde není?“ S odpovědí, že vědci nebo výzkumy je odkážu na prokazatelné 

studie konkrétních lidí, kteří dokázali, že v mase není nic jedinečného, co bychom nenalezli v okolní 

přírodě. A to dokonce v mnohem větším množství. Je to logické, jelikož zvířata jedí také pouze 

rostliny, tudíž se do jejich těla nemůže dostat nic, co by v okolní přírodě nebylo. Největším důkazem 

je však to, že vegetariáni, napříč všemi věkovými skupinami, ničím nestrádají, naopak se často cítí 

zdravěji a lehčeji. 



Ano, mohli bychom nyní rozporovat: „tvrdíte tu, že máme city jako zvířata, ale oni přece také zabijí 

kvůli masu.“ Víte, to je složitější si uvědomit. Rostliny jsou spojené se Zemí, můžeme je dokonce brát 

jako jednu a tu samou energii, tudíž když sklízíme a požíváme rostliny, v podstatě požíváme 

darovanou energii Země. Nyní napíši něco, co bych nemohl nyní snadno prokázat, spíše jde o to, co 

cítím. Zvířata jsou stále vědomě energeticky napojená na Zemi jako na jeden systém nebo také síť. 

Jsou neustále ve spojení, v symbioze, s přírodou, Zemí a Stvořitelem. Pokud zvíře zabije jiné zvíře, 

nejdříve od tohoto systému musí mít vnitřní svolení. Dalo by se to připodobnit severoamerickým 

indiánům, kteří před lovem žádali o svolení Zemi a Manitoua. Toto ale nemá nic společného 

s dnešními masokombináty a hromadným chovem „domácích“ zvířat. Zde docházím tedy k tomu, že 

podstatný je skutek hromadného chovu a zabití, jelikož u toho narušujeme běh stejných citů jako u 

člověka. Všimněte si, že nekladu důraz na materiál jako takový, tedy na maso nebo kůži.  

I logickou myslí jednoduše dojdeme k tomu, že základním protestem proti činu zabití atd., je 

nepoužívat tento materiál k vlastnímu užitku, vnějšímu i vnitřnímu. Dnes již vím, že jedním z hlavních 

problémů, je předkládání nám masa jako „normální“, „tradiční“ a „nenahraditelné“ suroviny, které 

v supermarketech a hypermarketech podávají po balíčcích polepených etiketami s dobou spotřeby, 

kvality atd. Málo kdo si pak totiž v supermarketu připustí, jaké činy za daným „balíčkem“ jsou. 

V porovnání se starými národy, nám není maso od zvířete/přírody dáváno, ale dnešní společnost si 

ho bere sama. 

Na závěr si dovolím zveřejnit zde tvrzení jednoho mého dobrého známého, který tvrdí, že na mase 

vzniká závislost, stejně tak, jako na kterékoli jiné droze. Možná proto se občas setkávám s výroky 

jako: „nikdy bych maso nemohl přestat jíst“ apod., které jsem sám ještě před pár lety také vynášel. 

Z mé vlastní zkušenosti, závislost na mase odpadá zhruba po měsíci až dvou, stejně jako třeba u kávy 

nebo u cigaret. Po té se ztratí typická chuť na maso, která je projevem této „neviditelné“ závislosti.  

V této promluvě se snažím mluvit nadneseně, ale dnes již vím, že pokud se na společnost díváme jako 

na celkový život na téhle planetě, pak je to velmi důležité téma, jestli ne jedno z těch nejvíce 

důležitých. Nechci vás tímto článkem kárat ani se nějak vyzdvihovat. To opravdu není mým záměrem. 

Vždyť já sám sem se stal vegetariánem teprve před dvěma lety. Vlastně se sám ani nechci řadit do 

nějaké skupiny s názvem „vegetariáni“. Chtěl jsem vám zde jenom ukázat, jaká uvědomění, tedy 

boření vlastních vnitřních paradigmat, mě pohnuli až k tomu, nejíst maso a nepoužívat kožené 

výrobky. Zároveň si ale také uvědomuji, že pokud se chcete vědomě či nevědomě vydat na stejnou 

cestu, musíte to udělat sami, a tento článek může být pouze jedním z možných vodítek.  

Úplně na závěr: Můj první čin vegetariána byl, nekoupit si u stánku housku se sekanou. 


