
Úvod Stravování MasoMatrix

MasoMatrix I.
STRAVA   

Hodnocení u!ivatel": 0 / 5 Hodno#te prosím Volby 5   Hodnotit

Zví!ata: "ila, #ijí a budou tu #ít s námi
Kdysi dávno v minulosti nám byla vynikajícími pomocníky, kter$ch si lidé
pat%i&n' vá!ili. A! potom se stala n'jaká chyba. Chyba, díky které se ze
zví%at – pomocník" stala zví%ata – zbo!í. Zbo!í, které v(ak nemá o nic mén'
rozvinut'j(í smysl poci#ovat bolest, radost, smutek a dal(í emoce ne!
&lov'k. Dne(ní spole&nost, která se tak py(n' naz$vá civilizovaná v(ak
ztratila ve(kerou morálku a ve(ker$ soucit, co se t$ká zví%at. A kdy! jde o
peníze, potom jdou ve(keré zábrany stranou. Není to tak dlouho, co se lidé
zhlédli v mo!nostech, které nabízí ten ná( civilizovan$ !ivot. Teplá voda,
televize, auto, peníze, mít kde bydlet – toto v(e jsou jist' p%íjemné v'ci,
kter$ch se &lov'k nerad vzdává. A také mo!nost jít do dne(ního
supermarketu a tam si koupit cokoliv k jídlu. Toto v(echno jsou
vymo!enosti na(í civilizace. Ov(em stala se jedná malá chybi&ka.

$lov%k se n%jak vzdálil od p!írody

Byla vynalezena chemie a s ní p%i(ly látky, které va(e potraviny udr!í déle &erstvé, ty nekvalitní
potom zamaskuje hezkou barvou, &i v"ní, zmrazené v'ci se mohou m'síce uchovávat v
nezm'n'ném stavu. A dostáváme se k onomu pov'stnému jádru pudla. Zatímco d%íve zabité
zví%e a jeho maso muselo b$t spot%ebováno b'hem velice krátké doby, proto!e jednou(e
neexistovala mo!nost jeho trvanlivost nijak$m zp"sobem prodlou!it, vyjmeme-li uzení,
nemohla b$t spot%eba masa nijak vysoká. A! poté, kdy se vynalezly chladící boxy, chemické
konzervanty, barviva a mnohé dal(í látky, bylo mo!né „rozjet“ obrovsk$ byznys, kter$ se dnes
naz$vá MASN) PR*MYSL. K tomuto ú&elu byly „vynalezeny“ velkochovy prasat, hov'zího a
dal(ího dobytka. Lidé pod vidinou velk$ch zisk" vesele za&ali budovat tyto „továrny na
zví%ata“. V!dy# co je jednodu((í, ne! naskládat dobytek pod jednu velkou st%echu, kde budou
dostávat krmivo.

Zpo&átku byly tyto „továrny“ mal$mi. Zví%ata se zde m'la relativn' dob%e, !ila v &istot',
dokonce znala, jak vypadá sluní&ko a co to je pást se venku na tráv' anebo se popelit. Jen!e
komu za&ít prodávat maso z takto zabit$ch zví%at? No p%ece lidem. A co je pot%eba k prodeji
masa, &i jakéhokoliv produktu? No p%ece reklama, kampan' a dal(í akce, zam'%ené na zv$(ení
pot%eby. U masa to není problém. Lidé jsou „nau&ení“ jíst maso a kdy! se navíc dob%e zpracuje
a ochutí, potom není problém jej jíst klidn' t%ikrát denn'. A proto za&aly b$t vydávány
kucha%ky, masny byly na ka!dém rohu, obchody plné masn$ch v$robk" a spot%ebitelé díky
kampaním masného pr"myslu za&ali b$t p%esv'd&ováni o tom, !e je maso zdravé a pot%eba
na jejich st"l. A tak se také stalo. Za&ala r"st spot%eba masa. Tím pádem za&ala r"st poptávka
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po mase. A je to tady. Základní ekonomická otázka: jak docilovat co nejvy((ích zisk" s
pou!itím co nejmen(ích náklad"? V tomto p%ípad': jak produkovat co nejvíce masa s vyu!itím
co nejmen(ích náklad" na krmivo? Na pomoc si p%izveme chemii. Ta vynalezla r"stové
hormony, díky kter$m budou zví%ata rychle p%ib$vat na váze. Vynalezla antibiotika, která se
p%idávají zví%at"m do krmiva jako prevence proti p%ípadn$m nemocím. Toto v(e se za&alo
masov' zneu!ívat. Zví%ata rostla jako rychlená zelenina a penízky se jen hrnuly.

P!enesme se do sou&asnosti

S postupem &asu se zví%ata stala ji! pouze jak$msi zbo!ím, které p%ece nem"!e cítit !ádnou
bolest, strach a nemá !ádné p%irozené pot%eby. Vybudovaly se obrovské prase&árny,
dr"be!árny a dal(í „továrny“, kde pod plá(tíkem názvu „!ivo&i(ná v$roba“ trpí zví%ata. Jejich
utrpení za&íná jejich narozením. Telátka jsou matkám odebírána, zavírána samostatn',
p%ivazována k %et'zu a místo mléka dostávají speciální sm's. Jejich strava je zám'rn'
ochuzována o !elezo, proto!e je tolik !ádáno telecí maso díky své barv'. Jen málokter$
spot%ebitel ví, !e tato sv'tlá barva je vyvolaná zám'rn$m nedostatkem !eleza ve strav'. Jen
málokterého spot%ebitele zajímá, !e kv"li n'mu muselo um%ít dít'. Je jedno, !e je to dít' krávy
a ne lidské – ka!d$ !ivot je cenn$. Jen si to neuv'domujeme, proto!e jsou tu „továrny na
zví%ata“, a tam lidé s umrtven$m citem ka!d$ den odvád'jí svoji rutinu – p%ipravují nevinná
zví%ata o !ivot. P%ipravují je o !ivot jen proto, !e si to !ádá spot%ebitel, kter$ chce na ob'd
vep%ov$ %ízek. A p%ipravují je o !ivot proto, !e spot%ebitel se v"bec nezam$(lí, co!e to vlastn'
le!í na talí%i. Kus zví%ete, které p%ed n'jak$m &asem bu&elo a plakalo nad tím, !e nem"!e b$t u
své mámy. V!dy# masn$ pr"mysl nebude popisovat historii zakoupené k$ty. Nikdo by si ji
potom nekoupil. Masn$ pr"mysl jen klame, nedává mo!nost lidem uv'domit si, co!e to má
na talí%i a jak se to tam dostalo. Pro& by to také d'lal? V!dy# by byl sám proti sob'. P%ece
nebude popisovat hr"zy ve velkochovech a na jatkách, a u! rad'ji v"bec nebude zve%ej+ovat
seznam v(ech „ingrediencí“, které byly pou!ity pro krmení dobytka, ze kterého tato k$ta
vze(la.

Lidé jsou otup'lí ka!dodenní rutinou, kdy zajdou do obchodu a koupí si salám &i n'co dal(ího.
U! jim nep%ijde na mysl, co!e si to kupují. Nezam$(lí se nad tím. Pro& také? Kdy! se za&ne
mluvit o p"vodu jídla na talí%i, reakce lidí jsou &asto agresivní. Byli toti! donuceni zamyslet se
nad p"vodem vep%ového %ízku, a ozve se jejich sv'domí. Nemohou si p%ipustit, !e na talí%i
nele!í %ízek, ale kus mr(iny z prasete, obalen$ ve strouhance a nasáknut$ olejem, &i sádlem. A
je(t' si nad tím libují, jaká je to dobrota. Zvyky lidí jsou velice silné. Je to podmín'no jedním
prost$m faktorem. V sou&asné spole&nosti je vysoká spot%eba masa dána existencí
velkochov", v$roben, %ezník" a obchod". Spot%ebitel není nucen zví%ata chovat a zabíjet sám.
Jak se %íká, co o&i nevidí, srdce nebolí. Masn$ pr"mysl odvede „(pinavou práci“ za nás, my
sklízíme jen „ovoce“. Je to správné? Je správné nechat trp't zví%ata pro na(e chut'? Lidé
%eknou, !e je to sice hrozné, ale nedá se s tím nic d'lat. Je(t' hor(í je, pokud lidé ignorují tyto
fakta a v"bec se nezam$(lí nad následky. V!dy# jsme p%ece od p%írody „maso!ravci“. Kdyby
tomu ale opravdu tak bylo, tak by nás Matka p%íroda „neupozor+ovala“ infarkty, dnou,
artrózou a nádorov$mi onemocn'ními nad tím faktem, !e jsme se jí za&ali vzdalovat. Bylo
toti! nespo&etn'krát dokázáno, !e &lov'k není ani maso!ravec ani b$lo!ravec, n$br! speciální
druh – plodo!ravec se zam'%ením na konzumaci obilovin, lu(t'nin, o%ech", ovoce a zeleniny.

Pokra&ování p%í(t'.
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Jedná se o p!evzat" #lánek, zdroj:
Vladimír Synek
Ochránci hospodá%sk$ch zví%at
www.ohz.cz
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