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V naší společnosti, 
dámy a pánové, 
všichni vlivní lidé 
ve světě, v naší společnosti, 
zákon trestá jenom 
někoho, kdo udělal 
něco špatného 
společnosti. 
Zvířata nám neudělala 
nic špatného. 
Žijí svůj život tiše, 
jedí cokoliv jim Bůh 
poskytuje, 
a neškodí nám 
nijakým způsobem. 
A jestliže v některých 
případech ano, jelikož 
ničíme jejich prostředí 
a ony pak 
nemají kde žít, 
nemají více potravy 
v přírodě, 
kterou by mohli jíst, tak 
jsou nuceni přijít k nám 
a věří, že budeme 
sdílet s nimi nějakou potravu, 
protože my jsme 
zabrali jejich domovy. 
V naší společnosti, 
jestliže něco někomu 
vezmeme, 
musíme mu to vynahradit. 
Tak i zvířata věří, 
že jim to oplatíme 
nějakým jídlem. 
Ale my je 
zabijeme pokaždé, 
když přijdou příliš blízko. 
Nuže, nevím, jestli je 
nějaký zákon, který říká, 
že lidské bytosti 
mají právo narušovat 
přirozené prostředí 
zvířat. 
Je nějaký zákon daný Bohem, 
Alahem, nebo naším 
zákonodárstvím, jenž 
nás opravňuje ničit 
domov volně žijících 
zvířat a pak je zabíjet, 

jestli se poté přiblíží, nebo 
dokonce se ani nepřiblíží, 
jako divoké opice 
na Indonesii 
a orangutani a 
mnoho dalších divokých 
zvířat, jenž se některé 
ušlechtilé organizace 
zoufale snaží 
zachránit? 
Ale někdy 
nemají dostatek síly, 
protože ti, 
kteří mají moc, 
se nestarají. 
Prosím odpusťte mi, 
jestliže se kohokoliv dotknu; 
ale pravda zůstává pravdou, 
ať je, nebo není vyřčena. 
Odkaz 
našim dětem by měl 
obsahovat náš slib, 
naší přísahu, náš zákon, 
že se zdržíme zabíjení 
zvířat a že jim nebudeme 
nijakým způsobem ubližovat. 
Jestliže se chceme 
nazývat 
civilizovanou lidskou rasou, 
musíme chránit 
životy zvířat, které 
jsou spojeny s našimi. 
Musíme je chránit, 
protože oni jsou my – 
protože jestliže tak 
neučiníme, 
staneme se bezbrannými, 
protože Nebe nám 
neodpustí, 
jestli budeme jednat 
s našimi spolubližními 
nelaskavě. 
A to také proto, že nyní 
jsme v bodě, kdy 
se musíme změnit, 
pokud je ještě čas, 
jinak budeme 
čelit katastrofálním 
následkům a můžeme 
ztratit celý svět, 

včetně našich životů. 
Jestliže chceme obdržet 
milost Nebes pro náš život 
tady na Zemi, nejprve 
musíme být milosrdní 
a poskytnout zvířatům 
stejnou důstojnost 
a svobodu pro život. 
Doufám, že souhlasíte. 
Jenom tehdy můžeme 
opět nalézt 
přírodní rovnováhu, 
kterou, jak věřím, se také 
snažíte ochraňovat. 
Jestliže to každý bude dělat, 
náš svět bude 
proměněn. 
Takže prosím, všichni 
pěstujte zeleninu buďte, 
vegetariáni a pak můžeme 
být ekologičtí později, 
až zachráníme tuto planetu. 
Zachraňte planetu, prosím. 
Přišla jsem, abych vyjádřila 
moji skromnou podporu 
vaší velké snaze 
a v naději, že 
můžete zachránit náš svět 
vaší ušlechtilou 
a vlivnou prací od dalších 
destruktivních následků, 
které ohrožují 
náš svět. 
Je to všechno proto, abychom 
mohli žít a vidět, že 
našim příštím generacím, 
našim dětem se bude 
dařit lépe a budou mít lepší 
podmínky než my nyní. 
Tyto podmínky, a je mi líto, 
že to musím říct, se neustále 
zhoršují a stávají 
se extrémně urgentními. 
Například ztrácíme 
světové vnitrozemské 
ledovce, které poskytují 
vodu lidem o počtu 
více než 1,5 miliardy. 
Suchem postižené oblasti 
se za posledních třicet let 
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více než zdvojnásobily 
a požáry, záplavy a hurikány 
5. kategorie jsou 
častější a zuřivější 
než kdy dříve. 
Nyní je kolem 
25-40 miliónů 
klimatických uprchlíků 
a to se může snadno zvýšit 
na miliardu v průběhu 
několika dalších dekád. 
Kam půjdou? 
Mezitím 
mocný plyn metan, 
zmražený pod zemí, 
se stává tikající 
časovanou bombou 
kvůli zvyšování teploty 
na Arktidě a může 
odstartovat nekontrolovatelné 
klimatické změny. 
Žijeme nejhorší 
možný scénář 
a vědci bijí na poplach, 
abychom pořádně zatáhli 
za záchrannou brzdu 
a to hned. 
Avšak řešení, které 
nabízíme, 
jako je zaměření se na 
snížení fosilních paliv, 
nám nedá dostatečně 
rychlý výsledek, 
protože oxid uhličitý, 
jednou vypuštěný do 
atmosféry, tam zůstává po 
staletí i více. 
Vědci nyní říkají, 
že musíme využít výhody 
krátkodobějších emisí 
jako je metan, který 
zahřívá atmosféru 
100 krát více než CO2, 
ale mizí rychle, 
do 9 nebo 12 let, 
a černý uhlík (nebo saze), 
který má 
4 470 krát větší 
vliv na oteplování 
než CO2, 

ale mizí 
v průběhu několika týdnů. 
To jsou 
velice, velice nebezpečné 
skleníkové plyny, ale 
mizí rychle. 
Jestliže je eliminujeme, 
ochladíme planetu 
do několika let. 
To, co potřebujeme, 
je záchranná brzda 
a místo, kde musíme začít, 
je chov dobytka, 
protože chov dobytka, 
hospodářský chov zvířat 
představuje největší zdroj 
metanu, vytvořený 
lidskou činností. 
Je to rovněž velmi velký 
zdroj černého uhlíku nebo 
sazí a odpovídá za 
nejméně 51% všech emisí 
skleníkových plynů, 
které ohřívají naší planetu. 
Takže pokud zastavíme 
chov dobytka, 
zastavíme také 
globální oteplování – 
rychle a jednoduše. 
Dále, jestliže využijeme 
všechnu ornou půdu na 
planetě pro pěstování 
organické zeleniny, 
pak absorbujeme 
40% oxidu uhličitého 
z atmosféry. 
Ale je tady ještě více 
pádných důvodů pro 
zastavení chovu dobytka 
a produkce masa – 
což, jak jsem si jistá, 
bychom všichni uvítali – 
protože je to 
velice levné, ale 
významné řešení 
mnoha vážných problémů, 
kterým čelíme 
právě nyní na naší planetě. 
Chov dobytka je jako 
produkování potravy 

naopak. 
Ve skutečnosti, „produkt“ 
jsou hlad, války, 
smrt a destrukce 
a možná dokonce 
zničení celé 
planety a všech životů 
na této planetě. 
Cesta, kterou jdeme, 
tomu nasvědčuje. 
Mnoho vedlejších produktů 
jsou nedostatek vody, 
potravinová krize, znečištění 
vody, vzduchu, půdy, 
odlesňování, 
proměňování půdy v poušť, 
mrtvé zóny v oceánech 
a ztráta biodiversity. 
Vléváme takřka polovinu 
světových zásob obilí 
do masného a 
mléčného průmyslu; 
většinu našich zásob vody; 
takřka polovina celkového 
výlovu ryb se použije 
na krmení kuřat a prasat; 
a 30% půdy této planety, 
která není pokryta ledem, 
se využívá pro hospodářský 
chov zvířat 
a s tím spojené podnikání. 
Dvěma hektary půdy 
můžeme zásobovat buď 
1 konzumenta masa 
nebo 80 zdravých veganů. 
Dobrá zpráva je, že jestliže 
my všichni přestaneme jíst 
maso a mléčné výrobky, 
můžeme znovu získat naše 
plně ochranné ekosystémy, 
zastavit přes 60% 
ztrát biodiversity, 
ušetřit čtyři pětiny 
ekonomických nákladů 
na zmírnění emisí 
v průběhu 50 let 
a daleko, daleko, 
daleko více. 
Samozřejmě zachráníme 
životy, lidské životy tím, 
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že zastavíme všechny 
nemoci, způsobené 
konzumací masa a zastavíme 
globální oteplování, abychom 
zachránili naši planetu. 
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