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Jaký má konzumace 
masa vliv 
na biodiverzitu? 
Charlie, 
konzumace masa 
má velký destruktivní vliv 
na biodiverzitu, která je 
nezbytná pro fungování 
naší Země, proto 
musí být ochraňována. 
Je jedno jak je malý, 
každý druh hraje svoji roli 
při vyvažování 
našeho ekosystému, 
to je vědecky dokázáno. 
A navíc, 
konzumace rybího 
i zvířecího masa pokračuje 
a vnáší zmatek 
do biodiverzity ve světě. 
V oceánech 
i v čerstvých vodách 
již vymizelo mnoho 
druhů ryb, 
s celým vodním 
životním prostředím, 
jako jsou korály, které byly 
decimovány takovými 
praktikami jako výlovy 
vlečnými sítěmi a explozemi. 
Na zemi je konzumace masa 
zodpovědná 
za vymycování rozlehlých  
oblastí kvůli krmivům, 
jako je sója, 
kterou je dobytek krmen. 
Jedním příkladem je 
odlesněná amazonská 
oblast, kde se z bujného  
lesa stala holá pole 
používaná jako pastviny 
pro dobytek nebo k 
pěstování krmiv pro zvířata. 
Těmito aktivitami 
zásadně drancujeme 
naši biodiverzitu, byl 
zaznamenán alarmující  
vzestup v úbytku 
rostlin a zvířat. 
Ve zprávě z roku 2005 

Hodnocení ekosystémů  
k miléniu uvedli, 
že přibližně 30 % 
savců, ptáků 
a obojživelníků 
je v poslední době ohroženo 
vyhynutím – 
vše kvůli činům lidí. 
A jedna z vůbec 
nejvíce vyčerpávajících 
studií vedených teď 
na tomto poli 
předpovídá, 
že více než milion druhů 
zanikne 
v nadcházejících 50 letech. 
Není to smutné? 
Kromě toho, že se půda 
kvůli chovu dobytka 
odlesňuje, hospodářská 
zvířata sama způsobují 
další ztráty biodiverzity 
kvůli silným 
emisím skleníkových plynů, 
které urychlují 
globální oteplování. 
Mnohé studie 
zdokumentovaly 
klesající populaci 
tučňáků, polárních medvědů, 
rostlin, stromů, stěhovavých  
ptáků a mnoha dalších, 
to vše je spojeno 
s rostoucími teplotami 
na planetě. 
Byla dokonce ovlivněna 
i zvířata na poušti, jako 
jsou sloni malianští, 
kteří vymírají 
ve velkých počtech, 
protože jejich kmeny 
už nemohou najít 
ubývající pozemní vodu. 
Odpověď na toto 
vše je jasná: 
Zastavit konzumaci masa. 
Zastavit ho včera. 
To omezí 
takzvané potřeby pro 
chov hospodářských zvířat, 

což okamžitě navrátí 
nesmírnou rozlohu půdy 
přírodní udržitelnosti 
nebo přírodním 
pěstitelským metodám, 
které umožní doplnění 
biodiverzity. 
To je cesta, po které 
se musíme vydat, a rychle. 
Jsou nedávné pohromy 
po světě nějak spojeny 
s miliardami zvířat, 
která jsou zabíjena každým 
rokem pro lidskou spotřebu? 
Samozřejmě, jsou. 
“Jak zaseješ, tak sklidíš,” 
“podobné přitahuje 
podobné.” –vědecky řečeno, 
i duchovně řečeno, 
byli jsme varováni. 
Všechny pohromy, 
které se dějí kolem ve světě, 
jsou samozřejmě spojeny 
s lidskou nelaskavostí 
k spoluobyvatelům. 
To byla cena, 
kterou jsme museli zaplatit 
za to, co jsme udělali 
nevinným, kteří nám 
ničím neublížili, 
kteří jsou také Božími dětmi, 
které byli poslány na Zemi, 
aby nám pomáhaly 
a zpestřily naše dny. 
Protože obecně řečeno, 
lidé mají také 
velmi dobré zásluhy 
před tím, než přijdou na Zem, 
a proto se stali lidmi, 
kvůli jejich 
dobrým zásluhám. 
Pro jejich dobré zásluhy 
které jsou jim 
„dány a brány“, 
odečítány a přičítány. 
Jinak, pokud by nebyly 
zrušeny některé špatné 
odplaty, bylo by to horší; 
nebo by Země mohla 
již úplně zmizet. 
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Ale naštěstí mají lidé také 
nějaké dobré zásluhy 
a ty nebyly ještě vyčerpány. 
Některé z jejich dobrých 
zásluh nebyly ještě 
vyčerpány, a proto zde 
stále jsme. 
Včera som povedala jednému 
so svojich pomocníkov: 
„Mali by sme sa cítiť 
veľmi šťastní, že sme tu, 
stále ešte máme pitnú vodu.“ 
Ach, môj Bože, 
mnohé krajiny na svete 
majú nedostatok vody. 
Rozumiete tomu? 
Je to základná vec. 
Žiaden luxus. 
Voda! 
Každým dňom jej ubúda. 
Viete si to predstaviť? 
Niektorí ľudia chodia 
každý deň 10 kilometrov 
a viac, len aby získali vodu 
a priniesli ju späť 
pre svoju rodinu. 
Skutočne je to tak. 
V Afrike je to 
v mnohých krajinách tak. 
A teraz v Indii, 
Číne a aj v Amerike, 
na mnohých miestach 
je nedostatok vody. 
A to je základná potreba. 
Prečo? 
Pretože používajú všetku 
vodu z rieky, aby ju 
odviedli na veľké farmy, 
do tovární, ako sú napríklad 
veľkochovy zvierat. 
Musia použiť množstvo 
vody pre zvieratá na pitie, 
a ďalej používajú vodu 
na pestovanie rastlín, 
ktorými kŕmia zvieratá, 
a potom tie zvieratá zabijú, 
a ešte predtým, 
ako ich zabijú, 
musia používať vodu 
na čistenie ich ohrád 

každý deň a splachujú ju 
do rieky. 
A keď tie zvieratá zabijú, 
potrebujú tiež množstvo 
vody na čistenie, 
a keď ľudia doma jedia 
mäso, tiež opäť potrebujú 
vodu na čistenie a varenie. 
Nemá to konca. 
Bolo dostatok vody 
pre nás všetkých, 
a ešte navyše pre každého! 
Keď sme začali s týmto 
mäsovým priemyslom, 
všetko sa zhoršilo – 
je viac nemocníc, 
viac liekov, 
viac chorôb, 
väčší nedostatok, 
vyššie teploty, 
viac utrpenia, 
viac katastrof, 
viac hladu, viac vojen. 
Říkala jsem, že 
zabíjení není nikdy správné. 
Ano, řekla jsem 
tomu novináři, 
že bych to ráda řekla jinak, 
že by mě to udělalo 
ještě populárnější. 
Řekla jsem mu, že maso je 
jeden z nejmocnějších 
průmyslů ve všech zemích. 
Kdybych vám nezakazovala 
jíst maso měla bych 
více žáků, myslím. 
Bylo by to snadné. 
Všichni by přišli, 
jen by se klaněli a to by 
bylo vše  
– chinghai-ismus! 
A nashromáždila bych  
všechno bohatství, slávu, 
cokoli, ale já bych nikdy  
takovým směrem nešla. 
Ani za cenu svého života. 
My nemůžeme. 
Říkám pravdu, ta nemůže být 
za žádnou cenu pozměněna. 
Říkala jsem mu, že se sama 

dokonce vystavuji nebezpečí, 
když říkám pravdu, 
ale musím zachránit planetu. 
Nevím, jestli vy chcete 
svoji planetu zachránit, 
ale já chci svoji planetu 
zachránit – chci zachránit své 
lidi. Nevím, zda vy chcete 
zachránit své lidi, 
já chci své lidi zachránit. 
Kdo jsou „moji“ lidé? 
Jste to vy, vaši příbuzní, 
vaši přátelé, 
vaši spoluobčané, 
obyvatelé vašeho světa, 
vaši domácí miláčci, vaše 
děti, vaše budoucí pra, pra, 
pravnoučata, 
zvířata, 
všechna neškodná pokorná, 
slabá nevinná zvířata, 
to všechno jsou moji lidé. 
Všechny je chci zachránit, 
pokud možno již včera. 
Nemohu říct jinak. 
Kdybychom měli 
jinou alternativu 
k záchraně planety, bez 
toho, aby celý svět byl 
veganský, jakou? 
Kolik lidí bude muset 
ještě zemřít? 
Rozumíte mi? 
Kvůli tomu? 
Kvůli masité stravě, 
kvůli škodlivému vlivu 
masného průmyslu, 
kolik zemí bude muset  
být erodovaných, 
finančně zkrachovalých 
kvůli kusu masa, 
který si dáváme do úst? 
Kolik dalších ostrovů,  
národů se bude muset potopit 
kvůli kusu masa, 
který si dáváme do pusy? 
Kolik miliónů 
dalších uprchlíků, 
uprchlíků kvůli klimatické 
změně chceme vidět 
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kvůli tomu kusu masa, 
který si dáváme do úst? 
Kolik miliard dalších 
zvířat chceme vidět 
mačkajících se, trpících, 
v bolestech 
v těchto namačkaných 
malých továrních klecích? 
Chceme je tak vidět? 
Kvůli tomu kousku 
masa, který dáváme 
do našich úst – 
to můžeme změnit. 
Máme tofu, 
máme dnes dokonce 
různé druhy proteinu. 
Není to tak, že bychom 
bez masa umřeli hladem. 
Tak to není. 
Vůbec není nutné 
jíst maso. 
Kromě toho je jedovaté! 
To již bylo dokázáno. 
Nemluvě o 
klimatických změnách, 
uprchlících kvůli klimatu 
nebo čemukoliv – 
kolik dalších pacientů 
chceme vidět 
potácet se v nemocnicích 
mezi životem a smrtí 
nebo mrtvých, kvůli 
tomu kusu masa, 
které si dáváme do pusy? 
Kolik dalších rodin 
chceme zničit 
kvůli těmto chorobám 
a úmrtím 
způsobených masem? 
Kolik dalších dětí chceme 
vidět, že trpí srdečními 
chorobami, rakovinami 
již v mladém věku, 
kvůli masité stravě? 
Kolik rodin chceme 
vidět bezdětných, 
protože ženy, 
které jedí maso 
mají velice malou šanci 
počít dítě? 

A pak kolik chcete vidět 
těchto mladých usilujících 
matek, jak prochází 
všemi těmi zákroky, 
„šťouráním“, kterému říkají 
mimotělné umělé oplodnění? 
Je to bolestivá procedura 
pro muže i ženu, 
kteří nemají děti, 
kteří se podrobují 
umělému oplodnění. 
Je to velice bolestivé, 
vyžaduje to hodně času, 
bolesti a utrpení – 
a naděje není 
dokonce 100 %. 
Ne, že utratíte hodně peněz, 
– hodně času, jste ve stresu, 
bojujete uvnitř, 
spolu dokonce, 
kvůli strachu o dítě. 
Vším tím projdete 
a nemáte dítě na 100 %. Ne. 
Ne vždy to funguje. 
A kolik utrpení ještě 
chcete vidět 
jen kvůli tomuto kusu masa, 
které můžeme vyměnit 
za jiný kus proteinu? 
Je to stejný protein, jen 
jeden je z druhé ruky 
ze zvířat 
a ten druhý je přímo 
z toho, co jedí a tráví zvířata 
a pak je z toho maso. 
Je to takové plýtvání. 
A kolik energie chceme 
ještě proplýtvat 
na produkci masa? 
Kolik obilovin, 
potravy chceme vyplýtvat 
na chov zvířat 
za cenu hladovění 
milionů dalších lidí? 
Teď už máme miliardu lidí, 
kteří jdou spát hladoví. 
Každých 5 vteřin 
umírá jedno dítě hladem - 
každých 5 vteřin, 
co tady sedím 

a mluvím s vámi. 
Kolik dětí umírá 
nebo již umřelo? 
Kolik jich ještě 
chceme vidět? 
Jak dlouho se můžeme 
dohadovat, když čelíme  
takovému utrpení našich lidí, 
zvířat 
a životního prostředí. 
Mohla bych pokračovat 
stále dál, ale nepřipravovala 
jsem si svoji řeč. 
Skutečně to vše za to nestojí. 
Skutečně je to 
degradující volba, jíst maso. 
Nemůžeme vyjednávat. 
Nemůžeme říci: „Dobře, 
neberme to tak vážně, 
pravděpodobně budeme mít 
lepší nápad, lepší plán, 
než ‚být vegany’.“ 
Jaký lepší plán? 
I kdybychom měli 
lepší plán, – předpokládejme 
že bychom měli lepší plán – 
můžeme ho zvolit? 
Můžeme zvolit 
lepší plán, než veganství, 
které by zachránilo miliardy 
životů, zachránilo by zvířata, 
zachránilo by děti, 
zachránilo by planetu? 
Můžeme zvolit 
jiný plán? Plán B? 
Není žádný plán B. 
I kdyby byl plán B, 
nebylo by humánní 
zvolit nějaký plán 
bez ohledu na utrpení 
našich lidí a dalších 
cítících bytostí na této planetě 
a na nebezpečí, 
kterému čelíme, 
klimatické změně, 
která snadno zničí celou 
planetu a pravděpodobně 
všechny nebo většinu 
bytostí na této planetě. 
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