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Domov

Citati slavnih osebnosti
na dno

A na vrh ABCDEFGHIJKLMNOPRSSTUVWZ na dno Domov

Adams, Bryan-glasbenik

• Že dvanajst let sem vegetarijanec. Še nikoli nisem bil resno bolan. Vegetarijanska prehrana krepi 
imunski sistem. Verjamem, da meso povzroča bolezni.
Vir: Revija Bravo št. 23, 1993, str. 25

Ajvanhov, Omraam Mikhael - bolgarski učitelj

• Naša hrana je ljubezensko pismo, ki nam ga je napisal naš Stvarnik; vendar ga moramo šele 
razvozlati. Po mojem mnenju je to najmogočnejše in najbolj izpovedno sporočilo, ki nam pravi: »Ljubim 
vas..., podarjam vam moč in življenje.«

Alt, Franz - avtor in novinar

• Ljubezen do soljudi in do živali sta ravno tako soodvisni kot osebni in politični mir.
Vir: H. Kaplan: Warum ich Vegetarier bin - Prominente erzählen (Zakaj sem vegetarijanec - Znane osebnosti pripovedujejo), Rowohlt, 1995

Apel, Wolfgang - podpredsednik nemške zveze za zaščito živali

• Samo tedaj, ko bo vsak posameznik preveril svoj odnos do sobitij, ko ne bo zaprl oči zaradi udobja ali 
iz strahu, ko bo odprl svoje srce za bitja, ki se od nas razlikujejo in pri tem upošteval še argumente za 
zaščito živali in potrošnika, bomo lahko dosegli cilj, ki smo si ga zadali: odpravo državno podprtega 
mučenja živali. Pa čeprav le korak za korakom.
Vir: Karremann, M., Tiere als Ware (Živali kot blago), Fischer altern. Taschenbuch 11631

Aristotel (od -384 do -322) - grški filozof, Platonov učenec

• Kot je človek v svoji dokončni popolnosti najplemenitejše bitje, tako lahko postane, odmaknjen od 
zakona in pravice, najokrutnejše od vseh.

Aurore, Dupin (1804—1876)-francoska pisateljica, prijateljica Liszta in Chopina

e To bo velik napredek v razvoju naše rase (s tem misli na človeški rod - o.p.), ko bomo postali 
sadjejedci in bodo mesojedci izginili z Zemlje. V tistem trenuku, ko bomo premagali krvave mesne 
pojedine in vojne, bo na tem našem planetu postalo prav vse mogoče.
Vir: Skriver, C.A.: Adam, wer bist und was isst Du? (Adam, kdo si in kaj ješ?), 1981, ISBN3-923504-05-5
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na vrh ABCDEFGHIJKLMNOPRSSTU VVZ na dno Domov

Baha, Abdul

• Izobražujte otroke v otroštvu, da postanejo kar najbolj prijazni in usmiljeni do živali.

Bebel, August (1840-1913) - nemški socialdemokrat

• Očitno se v takem razmerju, kot se dviguje raven naše kulture, dviguje razmerje rastlinske hrane proti 
mesni.
Vir: C. A. Skriver: Stephanus, ISBN 3-88080-016-2, str. XXII

Bentham, Jeremias

• Ljudje naj ne postavljajo naslednjega vprašanja: »Ali živali mislijo?« Glasiti se mora: »Ali živali trpijo?« 
O tem se verjetno ne da prepirati, s tem znanjem o zmožnosti trpljenja moramo ljudje gledati na 
živalsko dušo.

Berry, oče Thomas - Ustanovitelj Centra za raziskavo religij v Riverdalu, bivši direktor programa za 
zgodovino religij na univerzi Fordham v New Yorku

• Vegetarijanstvo je način življenja, h kateremu bi morali vsi težiti zaradi ekonomskega obstoja, fizičnega 
blagra in duhovne integritete.

Bircher-Benner, Max Oskar (1867—1939)-švicarski zdravnik, ustanovitelj novodobne 
vegetarijanske prehrambene terapije

• Nas zdravnikov na univerzitetah ne naučijo dovolj o vzrokih bolezni. To velja še posebej za področje 
prehrane.
Vir: Bruker, Dr. M.: Zucker, Zucker - Krank durch Fabrikzucker, str. 41, emu

• Več ko se vnaša v našo prehrano mesa in raznih dražilnih snovi, manjše postajajo zmogljivosti, 
kreposti in fizična moč našega ljudstva. V tistih narodih, ki se izključno ali pretežno prehranjujejo z 
rastlinsko hrano, tiči presenetljiv razvojni potencial... Vpliv prehrane ni omejen samo na posamezni 
individuum, temveč na cele generacije.
Vir: Bircher-Benner, Ernährungstherapie, str. 149

• Prehrana ni tisto Najvišje, je pa plodna zemlja, na kateri lahko tisto Najvišje zraste in uspeva ali pa 
uvene in propade.

Braun, Reinhold

• Klavnice so kužni tvori na telesu humanitarnosti. Vsa nesreča prihaja od te bolezni!
Vir: Wandmaker: Willst du gesund sein? Vergiss den Kochtopf', 1989

Brecht, Berthold

• Katera bolezen je še lahko tako pogubna in nevarna kot je človek?

Bruker, Dr. med. M.O. (*1909) — zcjo^v^nik interne medicine

• Na univerziteti nas zdravnikov ne učijo povezave med prehrano in boleznimi. To se sliši neverjetno, 
vendar je resnično.
Vir: Bruker, Dr. M.: Zucker, Zucker - Krank durch Fabrikzucker, emu

• V univerzitetnem izobraževanju medicincev je izključeno znanje o povezavi med napačno prehrano in 
rezultirajočimi boleznimi. To škandalozno stanje še do danes ni odpravljeno.
Vir: Bruker, Dr. M.: Zucker, Zucker - Krank durch Fabrikzucker, str. 14, emu
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Buda, Gautama (od 560 do 480 p.n.š.)

• Da bi se učenec izognil izvajanju nasilja nad živimi bitji, naj se vzdrži uživanja mesa... Hrana modrih je 
tista, ki jo uživa sadhu (svetnik) in ne vsebuje mesa... Morda bodo v prihodnosti neumni ljudje dejali, da 
sem dovolil uživanje mesa in da sem tudi sam jedel meso. Vendar pa uživanja mesa nisem nikomur 
dovolil, ga ne dovoljujem in ga tudi ne bom dovolil v nobeni obliki, na noben način in sploh nikjer; 
brezpogojno ga prepovedujem za vse.

• Kdor pri iskanju lastne sreče kaznuje ali ubija bitja, ki prav tako stremijo po sreči, ne bo našel sreče po 
smrti.

• Ker čuti usmiljenje do vsakega živega bitja, se tak človek imenuje »svetnik«.
• Vsa bitja naj živijo srečno, nobenega naj ne zadene nesreča. Vse naše življenje naj bo drugim v 

pomoč! Vsako bitje se boji trpljenja, kajti vsi radi živimo. V vsem živem spoznaj sebe samega, ne muči 
in ne ubijaj.

Burwash, Peter-teniški prvak

• Nikakršen mehkužec nisem. Igral sem hokej, dokler mi niso polovice zob zabili v grlo. Na teniškem 
igrišču sem izjemno tekmovalen... Toda izkustvo v klavnici me je potolklo. Ko sem odhajal od tam, sem 
vedel, da ne bom nikoli več prizadel hudega nobeni živali! Že prej sem poznal vse fiziološke, 
gospodarske in ekološke dokaze v prid vegetarijanstvu, toda pravi temelj moje opredelitve za 
vegetarijanstvo je bila ravno ta neposredna izkušnja človekove okrutnosti.
Vir: Burwash, Peter: Vegetarijanska začetnica

Busch, Wilhelm (1832-1908) - nemški pesnik in risar

• Resnična človeška kultura se bo pojavila šele tedaj, ko ne bomo smatrali za kanibalizem le žrtja 
človeškega mesa, temveč vsakršno uživanje mesa.

• Z vsemi bitji živim v najlepši duhovni harmoniji. Smo sorodniki, to močno čutim. In ravno zato jih ljubim.
• Kazen vam ne uide. Sleherni lovec bo enkrat zajec, prej ali slej, večnost je dolga.

C
na vrh ABCDEFGHI JKLMNOPRS Š T U V WZ na dno Domov

Carpenter, Edward

• Redimo si živali, da jih potem lahko pojémo; to je izdajstvo!

Chrysostomus, Johannes (344-407) - grški cerkveni pisec, svetnik

• Tukaj ne tečejo potoki krvi, ne kolje se in ne seka mesa; dobra jed in težka glava sta tem menihom 
nepoznana.

Cicero

• »Ne prosim te, da mi prizaneseš, če si v sili, temveč le, ko imaš zločinska poželenja. Ubij me, da se 
naješ, vendar me ne zakolji, da bi jedel slajše!«
Vir: Günther Schwab: Geliebtes Tier - Zitate über das Tier... (Ljubljena žival - Citati o živali...), W. Ennsthaler

D Air
na vrh A B C D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V WZ na dno Domov

Darwin, Charles (1809—1882) — britanski raziskovalec
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• Živali prav tako kot človek občutijo veselje in bolečino, srečo in nesrečo.

Dalajlama

• Ne vidim razloga, zakaj bi morali klati živali človeku za hrano, ko pa imamo toliko nadomestkov. 
Navsezadnje lahko človek živi brez mesa...

<
Deschner, Karlheinz - pisatelj, dr. filozofije

• Zaščitniki živali! Najprej božate jagnje, nato uživate v ovčji pečenki; najprej se prostaško znašate nad 
ribičem, nato pa jeste postrv po modro. Lovcev ne marate. Divjačino pa!

• Jedilni list - najbolj krvavi list, ki ga lahko napišemo.
• Meso ne pokvari hrane, pač pa njenega jedca.
• Kdor jé živali, je pod njihovim nivojem.
• Si ne zasluži človeštvo, ki ubija na trilijarde živali, ravno to, kar jim povzroča?
• Družba, ki prenaša klavnice in bojna polja, je prav tako godna za zakol.
• Napram živali je človek zločinec iz navade.
• Moralni predsodki proti telečji pečenki? Ne s strani vzgojiteljev. Ne s strani sodstva. Niti ne s strani 

moralne teologije. Tudi od tisočih drugih moralnih usmeritev ne. Mogoče pa s strani teleta?
Vir: H. Kaplan: Warum ich Vegetarier bin - Prominente erzählen, Rowohlt, 1995

Diamond, H.

• Ljudje nimamo niti ene anatomske predispozicije, ki bi nakazovala, da smo ustvarjeni za uživanje 
mesa.

Diderot, Denis (1713-1784) - francoski enciklopedist

• Ne obstajajo živila, za katera ne potrebujemo krvi? Ne pomeni človeka opogumiti h grozodejstvom, če 
mu dovolimo, da zapiči živali nož v srce?
Vir: Skriver, C.A.: Adam, wer bist und was isst Du?, str. 14, 1981, ISBN3-923504-05-5

Dostojevski, Fjodor M. (1821-1881) - ruski pisatelj (»Zločin in kazen«)

• Ljubi živali, ljubi vsakršno rastlinje in vsak predmet! Če boš vse to ljubil, se ti bo v teh stvareh razodela 
Božja skrivnost; na koncu boš s svojo ljubeznijo zaobjel ves svet!

Drewermann, Eugen (*1940)-teolog, filozof, psihoterapevt

• Spomni se tudi naših starejših bratov in sester, živali. Prepovej človeku ubijanje živali za jed. Tudi one 
so čuteča bitja, tudi v njih prebiva hrepenenje po življenju; so naši sopotniki na skupni poti do 
nesmrtnosti. Dokler še ljudje ubijajo živali, tako dolgo se bodo tudi vojskovali. Dokler bodo ljudje jedli 
živali, bodo svoje nedolžne žrtve mučili do smrti: na stotisoče v laboratorijih in masovnih vzrejnicah; na 
milijone v mestnih klavnicah, na milijarde v svetovnih morjih. Ta veletok njihove krvi nam ne sme več 
služiti kot hrana, niti njihova telesa kot surovina in njihova življenja za živila ljudem. Prepovej nam, o 
Gospod, naše vsakdanje meso. Daj nam danes naš vsakdanji kruh.
Vir: predavanje v Zürichu (z dalajlamo), dne 18. avgusta 1991

E AV
na vrh A8CDEFGHIJKLMNOPRSŠTU VVZ na dno Domov

Edison, Thomas Alva (1847—1931) - ameriški izumitelj, prijavil preko 2000 patentov, med drugim 
žarnico in mikrofon

• Sem vegetarijanec kot tudi strasten antialkoholik, ker tako lahko bolje izrabljam svoje možgane.
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Ehret, prof. Arnold (*1866)

• Nakazal sem, kaj je bil človek, ko je živel brez »prismojene« hrane - pred davnimi časi (ki smo jim rekli 
raj) je jedel sadeže, ki jih imenujem »nebeški kruh«.

Einstein, Albert (1879-1955) - Nobelova nagrada za fiziko 1921

• Nič drugega ne bo tako izrazito povečalo možnosti za naše preživetje na Zemlji kot je korak k 
vegetarijanski prehrani.

• Po mojem mnenju bi vegetarijanski način življenja že s svojim čisto fizičnim vplivom na človeško 
naravo izredno koristno vplival na usodo velikega dela človeštva.

Emerson, Ralph Waldo (1803-1882) - ameriški pisatelj in politik

• Ravnokar ste obedovali; in čeprav je klavnica skrita v taktni oddaljenosti nekaj kilometrov: vseeno ste 
sokrivi.

Enquete - Nemška raziskovalna komisija za zaščito zemljine atmosfere

• Z znižanjem porabe mesa na mero, ki bi pospeševala tudi zdravje, bi lahko preprečili vsaj četrtino ali 
več emisij, ki so relevantne za podnebje. Prehod k bolj rastlinsko orientirani prehrani bi nam odprl 
največji prihranitveni potencial (do 100 milijonov ton CO2 ekvivalentov) v sistemu prehrane. Razen 
tega bi se državni izdatki zaradi bolezni, povzročenih zaradi nepravilne prehrane, drastično zmanjšali 
(50 milijard DEM letno).
Vir: Mehr Zukunft für die Erde (Več prihodnosti za Zemljo), str. 1329, Economica Verlag, Bonn, 1995

• Z ozirom na obremenitev podnebja se proizvede pri mesnati komponenti (npr. pleskavica) 13-kratna 
količina CO2 ekvivalentov napram brezmesni komponenti (npr. zelenjavni zrezek).
Vir: Mehr Zukunft für die Erde (Več prihodnosti za Zemljo), str. 1325, Economica Verlag, Bonn, 1995

F AV
na vrh ABCDEFGHIJKLMNOPR88TUVWZ na dno Domov

Fischer, O. W. - zasebni učitelj

• Zakaj ne jem svojih bratov? Preprosto zaradi družinskega čuta. To je vse. Nekje se mora pričeti 
sramovanje.
Vir: H. Kaplan: Warum ich Vegetarier bin - Prominente erzählen, Rowohlt, 1995

Förster, Paul

• Živalim je bila njihova pravica priznana od vseh višje razvitih narodov in ljudi. Njim je varstvo živali 
predstavljalo moralno dolžnost. Ravno močni, ustvarjalni duhovi so se temu zavezali, to so bili ljudje 
modrosti in poguma, tople narave: bili so polnovredni in plemeniti ljudje.
Vir: Günther Schwab: Geliebtes Tier - Zitate über das Tier..., W. Ennsthaler

Frančišek Asiški (1182-1226) - krščanski svetnik, ustanovitelj frančiškanskega reda

• Vse zemeljska bitja čutijo kot čutimo mi, vsa hrepenijo po sreči kot mi. Vsa bitja Zemlje ljubijo, trpijo in 
umirajo kot mi, torej so kot mi enakovredna stvaritev vsemogočnega stvarnika - so naši bratje.

• Bog želi, da stojimo živalim ob strani, če bi potrebovale pomoč. Vsako živo bitje v sili ima enako 
do zaščite.

Frank, Franz

• Zavzamite se za vse živali, ki jih vidite trpeti ali se jim godi krivica! Ne ozirajte se na obtoževanja in
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sramotenja, kijih boste morali prenesti!
Vir: Günther Schwab: Geliebtes Tier - Zitate über das Tier..., W. Ennsthaler

Franklin, Benjamin - ameriški državnik, izumitelj (strelovod, kondenzator)

• Pri šestnajstih letih je postal vegetarijanec in je opazil pozitivne učinke na svoje telesne in intelektualne 
sposobnosti. V svojih avtobiografskih zapisih je označil hranjenje z mesom kot »morjenje brez 
povoda«.

Freud, Sigmund - nemški psihiater, utemeljitelj psihoanalize

• Živalski družbi dajem prednost pred človeško. Res je, divja žival je okrutna. Nizkotnost pa je 
predpravica civiliziranega človeka.

Friderik Veliki

• Verjamem, da človek, ki mu je za zvesto žival vseeno, ne bo nič bolj hvaležen do sočloveka; če si 
postavljen pred izbiro, je boljše biti preobčutljiv kot pretrd.
Vir: Günther Schwab: Geliebtes Tier - Zitate über das Tier..., W. Ennsthaler

Fromm, Erich - nemški psiholog in psihoanalitik

• Vsako dejanje, ki življenje zapostavlja, ki zanj ne mara ali pa ga trati, je korak v smeri ljubezni do smrti. 
Človek mora ta izbor opraviti vsako minuto. Posledice napačne odločitve niso bile nikoli tako dokončne 
in nepreklicne kakor danes. Še nikoli ni bilo biblijsko opozorilo tako nujno: »Pred vas sem postavil 
življenje in smrt, blagoslov in prekletstvo. Izberite življenje, da boste vi in vaši otroci lahko živeli. «

na vrh ABCDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVWZ na dno Domov

Gandhi, Mahatma (1869-1948) -voditelj indijskega gibanja za neodvisnost

• Veličina naroda in njegovega moralnega napredka se zrcali v njegovem odnosu do svojih živali.
• Čutim, da duhovni napredek na dani stopnji zahteva, da prenehamo ubijati nam bližnja bitja zaradi 

zadovoljevanja telesnih užitkov.
• Vivisekcija je najbolj črna med črnimi hudodelstvi, ki jih človek dandanes počne.

Vir: C. A. Skriver: Stephanus, ISBN 3-88080-016-2, str. XXIII
• Za mene življenje jagnjeta ni manj vredno od človeškega življenja. Nikoli ne bi zaradi človeškega telesa 

vzel jagnjetu življenje. Bolj ko je bitje nebogljeno, večja je njegova pravica do zaščite pred človeško 
okrutnostjo.
Vir: Here's Harmlessness. An Anthology of Ahimsa. Malaga, N.J.: American Vegan Society, 5/1993, str. 19

• Zemlja nudi dovolj za potrebe vsakega človeka - za njegov pohlep pa ne.

Goltz, Bogumil

• Žival je nerazvozljiva uganka, tudi njena usoda in odnos do človeka; toliko pa dojema še tako trezen 
um, da človek nima pravice gledati na žival le kot na sredstvo za lasten obstoj. Ta krivica, ki jo tako 
imenovano razumno bitje prizadeja »nerazumnim«, vpije do neba.
Vir: Günther Schwab: Geliebtes Tier - Zitate über das Tier..., W. Ennsthaler

Gore, Martin - glasbenik

• Meso - ne hvala. Moja ljubezen do živali in narave mi prepoveduje, da bi jedel živali ter njihovo meso. 
To prepričanje gojim že več kot deset let.
Vir: revija Bravo št. 23, 1993, str. 25
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Görres, Joseph von (1776—1848) -katoiiški romantik, pisatelj

• Kdor želi preseči navadno življenje, ta se izogiblje krvave hrane in ne izbira smrti za svojega kuharja.
Vir: Skriver, C.A.: Adam, wer bist und was isst Du?, 1981, ISBN3-923504-05-5

H xikv
na vrh ABCDEFGHIJKLMNOP RSSTUVWZ na dno Domov

Hagen, Nina - pevka

• Pred kratkim je moj sin Otis dobil v letalu na krožniku meso, pa se je pričel zmrdovati: »Fuj, kako 
smrdi.« Kuhano meso zares smrdi. Že od leta 1983 mesa sploh več ne jem.
Vir: Gourmet Natur. Fit durch Deutschland 94/95. Nietsch, 1994, str. 47

Haller, Albrecht von (1708-1777) - švicarski učenjak, zdravnik in pisatelj

• Brezmesna dieta človeka popolnoma oskrbuje z vsem potrebnim, mu podaljša življenje in ozdravlja 
takšne bolezni, kijih pripisujemo nečisti ali prekisli krvi ter preprečuje njih nastanek.
Vir: C. A. Skriver: Stephanus, ISBN 3-88080-016-2, str. XXI-XXII

Hedin, Sven (1865-1952) - švedski raziskovalec Azije

• Nikoli nisem zmogel ugasniti luči življenja, za katere ponovno prižiganje mi manjka določena moč.

Heuss, Theodor

• Čimprej se naša mladina sama nauči gledati na surovost napram živalim kot na nekaj zaničevanja 
vrednega, bolj kot pazi na to, da iz igre z živalmi ne nastane mučenje, tem prej in jasnejša bo postala 
njihova sposobnost razlikovanja v svetu Velikih: kaj je prav in kaj ne.
Vir: Günther Schwab: Geliebtes Tier - Zitate über das Tier..., W. Ennsthaler

Holzer-Sprenger, Marie-Luise - avtorica knjige »Die Natur«

• Meso je košček življenjske moči le dokler živi.
Vir: Die Natur: Dein irdischer Lebensquell, ISBN 3-9803082-0-0, 1992

Horacij (od -65 do -8) - klasični rimski pesnik

• Upaj si biti moder! Prenehaj s klanjem živali! Kdor se izmika uri pravičnega življenja, je enak kmetu, ki 
čaka na to, da bo reka presahnila, preden jo bo prečkal.

Humboldt, Alexander von (1769-1859) - ustanovitelj znanstvene geografije

• Do živali se dandanes večina narodov bolj ali manj obnaša kot barbari. Groteskna neresnica tiči v tem, 
ko pri vsaki priliki poudarjajo svojo domnevno kulturo, pri tem pa dan za dnem izvajajo grozljive 
okrutnosti na milijonih nemočnih bitij ali jih dopuščajo. Se potem lahko čudimo, da ti tako imenovani 
kulturni narodi vedno bolj stopajo po neki strašni poti v pekel?
Vir: C. A. Skriver: Stephanus, ISBN 3-88080-016-2, str. XXI

• Okrutnost do živali pri resnični izobrazbi in resničnem učenju preprosto ne more obstajati, kajti prav 
okrutnost je najrazpoznavnejša pregreha nizkotnega in neplemenitega ljudstva.

• Enaka površina zemlje, ki kot pašnik prehranjuje živali in s tem desetim ljudem daje hrano iz druge 
roke, ta zemlja zmore, posejana s prosom, fižolom, lečo in ječmenom, prehraniti sto ljudi.

• Kjer živi en lovec, lahko živi deset pastirjev, sto poljedelcev in tisoč vrtnarjev.
Vir: C. A. Skriver: Stephanus, ISBN 3-88080-016-2, str. XXII

04. 10. 03



Stran 8 od 21

Huxley, Aldous - angleški pisatelj in esejist

• Medicinska znanost je v zadnjih desetletjih doživela tako velik napredek, da praktično ni več moč najti 
zdravega človeka.
Vir: Bruker, Dr. M.: Zucker, Zucker - Krank durch Fabrikzucker, str. 41, emu

<

I W
navrh ABCDEFGHIJKLMNOPRSSTUVWZ nadno Domov

Islam

• To ni žival na zemlji, niti ptica, ki leti z dvema kriloma, to so vse ljudstva, kakor ste tudi vi.
Vir: Koran, sura 6, verz 38

• S tem je storil, da zrasejo posevki za vas, olive in datlji in grozdje in vse vrste sadja. Glej, v tem je 
jasno znamenje razmišljujočim ljudem.
Vir: Koran, sura 16, verz 11

• Darilo zanje je mrtva zemlja. Mi jo oživimo in iz nje dobimo žito, s katerim se lahko nahranijo. In tam 
smo postavili vrtove datljevih palm in grozdja ter jih postavili tja. Tako lahko uživajo njih sadove, a jih 
niso ustvarili s svojimi rokami. Mar tedaj ne bodo izkazali hvaležnosti?
Vir: Koran, sura 36, verz 33-35

• Ne pohabljaj živine.
Vir: Prerok Mohamed

• Kdor je ljubezniv do nižjih bitij, je ljubezniv do samega sebe.
Vir: Prerok Mohamed

J AV
navrh ABCDEFGHIJKLMNOPRSSTUVWZ nadno Domov

Jackson, Michael - pevec

• Sam imam mnogo živali in jih nadvse ljubim, kako naj potem jem njihovo meso? Od dvajsetega leta 
starosti se nisem dotaknil niti koščka mesa.
Vir: Bravo, št. 23, 1993, str. 25

Jerzy Lee, Stanislav

• Nespečnost - bolezen obdobja, v katerem se ljudem zapoveduje zapirati oči pred dejstvi.

K
navrh ABCDEFGHIJKLMNOPRSSTUVWZ nadno Domov

Kafka, Franz (1883-1924) - avstrijski pisatelj židovskega rodu (»Proces«)

• »Zdaj vas lahko v miru opazujem, saj vas ne jem več«(monolog med ogledovanjem rib v akvariju).

Kant, Immanuel (1724-1804) - nemški filozof

• Med vsemi življenjskimi stili je lovsko življenje še v največjem nasprotju s civiliziranim obnašanjem. 
Noetova krvna prepoved se ne zdi nič drugega kot prepoved lovstva.

• Okrutnost do živali nasprotuje dolžnosti človeku proti samemu sebi.
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Kaplan, Helmut (*1952) - avtor, filozof

• Če torej živali osvobajamo oziroma se za njih borimo, tega ne počnemo zaradi naše nuje ali zaradi 
prisile in strahu, da bi nas sicer nekega dne živali »obtožile« ali »kaznovale«. Delujemo le iz čistih, 
nesebičnih in moralnih motivov.
Vir: Kaplan: Leichenschmaus - Ethische Gründe für eine vegetarische Ernährung, Rowohlt, str. 181

• Za živali ne potrebujemo neke nove morale. Moramo le prenehati s samovoljnim izključevanjem živali 
iz obstoječe morale.

Kellogg, J.H.

• Mrtvo kravo ali ovco, ki leži na pašniku, prepoznamo kot truplo. Enako truplo, ko je predelano in 
obešeno pri mesarju, pa velja za hrano!

Kessler, Erwin - predsednik švicarskega VgT (Društva proti tovarnam živali)

• Z »naprednim« zakonom o varstvu živali se pomirja javnost; s prefinjenim ne-izvajanjem pa istočasno 
skrbijo za to, da to ne vpliva na obstoječe metode.

• Zaradi udobja in luksusa gremo dobesedno preko trupel.
• Z živalmi se ravna tako brezobzirno in kruto, da pomeni uživanje mesa in mlečnih izdelkov: sodelovati 

pri strašnem zločinu.

Koberwitz, Edgar Kupfer - avtor knjige »Bratje živali«; Dachau je preživel kot vegetarijanec

• Potrebujemo revolucijo v svojih srcih - brez pesti!

Kyber, Manfred - avtor

• Vivisekcija je največja kulturna sramota sodobnega časa, moralno in intelektualno jo lahko enačimo z 
blodnjami čarovniških procesov in noben narod, ki to dopušča, se nima pravice imeti za kultiviranega.

• Ljudje ponavadi mislijo, da je med njimi in živalmi velik prepad. To je le stopnja na kolesu življenja. Kajti 
vsi smo otroci Enosti.
Vir: Günther Schwab: Geliebtes Tier - Zitate über das Tier..., W. Ennsthaler

• Ubijanje samo po sebi nas dela surove, prav tako ravnodušno gledanje na trpljenje živali; človek z 
uživanjem mesa postaja grob in surov, zraven tega pa je hranjenje z mesom večinoma povezano še z 
uživanjem alkohola. Alkohol in meso vlečeta človeka navzdol in mu preprečujeta čutenje finejših 
valovanj obstoja v kozmičnem in v sebi samem.
Vir: G. Stolzenberg: Weltwunder Vegetarismus, Herp, o. J., str. 42

L ¿x’v
na vrh ABCDEFGHI JKLMNOPRSSTUVWZ na dno Domov

Lappe, Frances Moore

• Predstavljajte si, da sedite pred četrtkilogramskim zrezkom. Potem si zamislite še sobo, v kateri sedi 
do 50 ljudi s praznimi krožniki pred seboj. Za »ceno pitanja« vašega zrezka bi lahko vse njihove 
krožnike zvrhano napolnili z jedmi iz kuhanega žita.
Vir: Diet for a Small Planet, New York Ballantines Book

Lehmann, Arthur Heinz

• Poglejte, kako težko konji prenašajo našo »ljubezen«; mogoče pa jim je Bog zato podaril krajše 
življenje, ker si nebesa bolj zaslužijo kot mi.

Leonardo da Vinci (1452-1519) - italijanski univerzalni genij, slikar, znanstvenik
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• Človek je resnično kralj zveri, saj jih s svojo brutalnostjo prekaša. Živimo na račun smrti drugih. Naša 
telesa so živa pokopališča! Sam se že od mladih let odpovedujem uživanju mesa.

• Kdor ne ceni življenja, si ga tudi ne zasluži.
• Tisočim in tisočim živalim bodo odvzeli njihove majhne otroke, jih razparali in barbarsko zaklali.
• Človeka si označil za kralja živali - jaz pa bi rajši rekel: kralj zveri, med katerimi je največji; mar jih nisi 

ubil, da bi zadovoljil svoj okus, s tem pa iz sebe narediš živalski grob? Kaj narava ne proizvaja dovolj 
rastlin, ki bi te nasitile?

• V svoji rani mladosti sem se odpovedal mesu in prišel bo čas, ko bodo ljudje gledali na ubijanje živali 
kakor danes gledamo na ubijanje ljudi.
Vir: C. A. Skriver: Die Lebensweise Jesu und der ersten Christen, str. 136

M AV
na vrh ABCDEFGHiJKL^MNO^F^F^S^i^'^U WZ na dno Domov

Maucher, Helmut (*1928) - direktor podjetja Nestlé

• Vse, kar pride neposredno z njive, ima prihodnost. Človeštva ne moremo prehranjevati z živili, ki gredo 
najprej preko živali. To je noro razmetavanje z energijo in surovinami in še povrh obremenjuje naše 
okolje (...) Trend k vegetarijanstvu je nezadržen. Mogoče čez sto let več noben človek ne bo jedel 
mesa.
Vir: Intervju za revijo »Die Wirtschaftswoche«, 11.8.94

McCartney, Paul (*1942) - britanski pevec, nekdanji član skupine The Beatles

• Verjamem v miroljuben protest. In vzdržnost od živalskega mesa je nenasilen protest.
• Delna vegetarijanca sva z ženo postala nekega dne, ko sva na Škotskem na neki kmetiji jedla najino 

nedeljsko pečenko in sva pri tem opazovala veselo poskakujoča jagnjeta. Nenadoma sva se zavedla, 
da ravnokar uživava eno teh jagnjet. Po tem dogodku sva tu pa tam še pojedla kakšno klobaso. 
Pozneje, na dopustu na Barbadosu, sva se peljala za tovornjakom s prekrasnimi piščanci. Brž je zavil s 
ceste naravnost v predelovalnico. Odtlej ne jeva ničesar več, kar bi bilo potrebno predhodno ubiti.
Vir: švicarski časopis »Soya Zitig«, št. 18, okt./dec. 1991

• Ne smemo jesti tistega, kar ima obraz ali mamo.
Vir: Schutz für Mensch, Tier und Umwelt (Poppenhausen), feb ./marec 1994, str. 15

• V tem življenju je pogumen vsakdo, ki se ne vda.
• Če bi klavnice imele steklene stene, nihče več ne bi jedel mesa.

McCartney, Linda (1941-1998) - Paulova žena, borka za vegetarijanstvo in pravice živali, 
ustanoviteljica profesionalnega vegetarijanskega kolesarskega moštva »Linda McCartney Food Pro Cycling 
Team«

• Samo pomislite, kako dolgo je trajalo, da se je spremenil politični sistem mnogih dežel in smo s tem 
ženskam podelili volilno pravico. Kako dolgo je trajalo, da smo odpravili suženjstvo. Bil je čas, ko je 
večina »civiliziranega« sveta to smatrala kot sprejemljivo. Nato so spoznali, da je to bilo hudo narobe. 
Mislim, da se bo enako zgodilo pri prehranjevanju z živalskim mesom. Upam, da bo prišel dan, ko se 
bo svet ozrl v preteklost in rekel: »Kako smo lahko jedli živali? Kako smo lahko to počeli?«

Meadows, Dennis L. - avtor

• Mesojedci so sestavni del groznega sistema za izkoriščanje živali.
Vir: H. Kaplan: Warum ich Vegetarier bin - Prominente erzählen, Rowohlt, 1995

Moeller, Michael Lukas - prof. dr. med.

• Kot večina mojih kolegov sem bil laik glede prehrane. Skorajda sramujem se medicine, ki sem se je 
učil, ne da bi pri tem kaj izvedel o znanosti prehranjevanja, na kateri bi lahko temeljila najenostavnejša 
in najučinkovitejša preventiva pred večino današnjih bolezni.
Vir: Moeller, M.L.: Gesundheit ist essbar, Goldmann-Taschenbuch, str. 9, 25
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Mohr, Hans - profesor biologije, njegova specialnost je asimilacija nitratov

• Glavna ugotovitev desetletne raziskave uničevanja gozdov je, da je nujno potrebno zmanjšati vnos 
dušika, ki v prvi vrsti izhaja iz kmetijstva, v atmosfero.
Vir: Spektrum der Wissenschaft, januar 1994, str. 53

Morgenstern, Christian (1871-1914)- nemški pisatelj

• Obstajajo ljudje, ki se zmeraj čutijo ogrožene, če jim poveš resnico.
• Če bi si moral moderni človek sam ubiti živali, ki jih uporablja za hrano, bi se število vegetarijancev 

povzpelo v neizmerne višine.
Vir: C. A. Skriver: Die Lebensweise Jesu und der ersten Christen, str. 137

N -4V
navrh ABCDEFGHIJKLMNOPRSSTUVWZ nadno Domov

Nelson, Leonard (*1927) - filozof iz Göttingena

• Najočitnejše merilo za poštenost družbe je njeno spoštovanje pravic živali. Ljudje se lahko v sili 
združijo v koalicijo in s svojim govorom izsilijo neke pravice, živalim pa je takšna samopomoč 
onemogočena. Tako jeto spoštovanje prepuščeno samo pravičnosti ljudi.

Ney, prof. Elly (1882-1968) - pianistka

• Vegetarijanstvo mi je že nekaj desetletij notranja potreba in ga imam za naraven način življenja (...) 
Nepojmljivo je, da ni vsak prijatelj živali prav tako vegetarijanec.
Vir: Selbstbiographie: Erinnerungen und Betrachtungen, Aschaffenburg, 1957

Neznan ali anonimen avtor

• Nihče ne naredi večje napake kot nekdo, ki ne naredi ničesar, ker le malo zmore.
Vir: GEO (Edmund Burke), št. 3, marec 1990, str. 78

• Ko nekdo spozna problem in k njegovi rešitvi ničesar ne pripomore, postane sam del tega problema.
Vir: indijanski pregovor

• Kdor molče sprejme krivico, je prav tako kriv.
Vir: Bruker, Dr. M.: Zucker, Zucker - Krank durch Fabrikzucker, emu, str. 16

• Vegetarijanci so najdoslednejši zaščitniki živali.
• V grozljivih poskusih jih ponižamo v merilne instrumente, kot uporabno žival iz njih naredimo stroje, kot 

domačo žival jih redimo v bolezen ter jih zabetoniramo, kot divjad jo bomo iztrebili in kot spomenik 
nanjo jo razstavimo v živalskem vrtu - to je usoda, ki smo jo namenili vsem živalim naše Zemlje.
Vir: Walden, Sina in Bulla Gisela: Endzeit für Tiere, Hamburg, 1984

• Vegetarijanstvo je ljubezen do živali in ljudi.
• V razmislek o človeškem strahu in stiski: ničesar se ljudje ne bojijo tako kot svoje lastne smrti, v čemer 

pa so najbolj izurjeni, je ubijanje človeka in živali.
• Ognja resnice ne more nihče pogasiti; z oklepom lastne neumnosti pa se lahko nekaj časa ščitimo pred 

njegovo vročino.
• Bog spi v kamnu, diha v rastlini, sanja v živalih in se prebudi v ljudeh.

Nietzsche, Friedrich (1844-1900) - nemški filozof

• Razum se začne že v kuhinji.
Vir: M.L. Moeller: Gesundheit ist essbar, Goldmann, 1991, str. 29

• Vsa antična filozofija je bila usmerjena na enostavnost življenja in je učila človeka določeno mero 
vzdržnosti. V tem oziru so ti redki filozofski vegetarijanci naredili več za človeštvo kot vsi novi filozofi, in 
dokler le-ti ne bodo zbrali poguma, da bi pričeli s popolnoma drugačnim stilom življenja in s tem dajali 
vzgled, nimamo od njih nobene koristi.
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Nosbusch, Desirée - nemška igralka in moderatorka

• Ne nosim krznenih plaščev, ker nočem, da bi zaradi mene morale umreti živali. Zato je tudi logično, da 
ne jem mesa.

A

O AV
na vrh ABCDEFGH!JKL^MrJC^F^F^S^Š^Tt^'VVZ na dno Domov

Otto, Berthold

• Enaka duhovna ošabnost, ki veliki večini ljudi ne dovoljuje spoznati duhovnega življenja živali, ravno 
tako zaslepljuje večino vzgojiteljev glede prebujanja božanskega duha v otrocih.

Ovid (od -43 do -18) - rimski pesnik

• Doba, ki smo jo poimenovali zlata, je bila blagoslovljena s sadjem in zelišči matere Zemlje in človeška 
usta niso bila popackana s krvjo. Tedaj so ptiči varno poletavali naokrog in zajček je brez strahu 
prečesaval polja. Riba ni bila nič hudega sluteča žrtev človeka. Nikjer ni bilo izdajstva; nepravičnosti 
niso poznali - vse je bilo izpolnjeno z mirom. V poznejših obdobjih se je nek začetnik hudega zmrdoval 
in preziral to enostavno, čisto hrano in je v svoj požrešni želodec metal jedila, ki so izvirala iz trupel. S 
tem dejanjem je hkrati odprl pot zlu.
Vir: H. Baumgardt: Vegetarismus gestern und heute, Waldthausen Verlag, 1988

P AV
navrh ABCDEFGHIJKL^MNJC^f’FSS^i^TUVV'Z na dno Domov

Pasternak, Boris (1890-1960) - ruski pisatelj (»Dr. živago«)

• Kdor išče resnico, mora ostati sam in pretrgati vezi s tistimi, ki je ne ljubijo dovolj.
Vir: Bruker, Dr. M.: Zucker, Zuckte- Krank durch Fabrikzucker, emu, str. 17

Paul, Jean (1763-1825) - nemški pesnik

• Pravični Bog! Iz kolikih ur mučenja si človek pripravlja eno samcato praznično minuto za svoj jezik!

Pick, Phillip- predsednik in ustanovitelj Mednarodnega židovskega vegetarijanskega društva s sedežem v 
Londonu

• Judaizem temelji na usmiljenem načinu življenja in vsebuje, kar se tiče človekove hrane, popolno 
filozofijo neubijanja.

Pilgrim, Volker Elis - pisatelj

• Meso, ki ga jemo, je najmanj dva do pet dni staro truplo.

Pitagora (od -582 do -496) - grški filozof in matematik

• Vse, kar človek stori živalim, se nekoč vrne k njemu samemu.
• Dokler bodo ljudje klali živali, se bodo med sabo ubijali. Resnično, kdor seje semena ubijanja in 

bolečine, ne more žeti radosti in ljubezni.
• Kdor z nožem prereže vrat goveda in pri tem rjovenju, rojenega iz strahu, ostane gluh in zmore 

hladnokrvno zaklati kričečega kozlička ali pojesti ptiča, kateremu je sam dajal hrano - kako daleč je tak
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človek oddaljen od zločina?

Pitman, Sir Isaac - izumitelj angleške stenografije

• En vzrok za vegetarijanstvo bi trebalo večkrat omenjati, kot se to večinoma dogaja. Mislim apel na 
moralno zavest, da ne dopustimo narediti drugemu tega, česar sami nismo sposobni. Jaz nimam 
moralnega mačka, če si očistim škornje ali pobrišem prah s svoje mize ali pa pometem pisarno. Moja 
čustva z vršitvijo teh ali na stotine drugih ročnih opravil ne bi bila žaljena. Ne bi pa zmogel pobiti vola 
zaklati ovce, posebno še mladiča; ali perutnini obrniti vrat. Če tega ne zmorem, ne da bi ranil svoja 
najlepša čustva, potem zavračam tudi to, da bi druga oseba to storila zame in pri tem ranila svoja 
čustva. Tudi ob pomanjkanju drugih vzrokov za našo organizacijo bi samo ta vzrok zadostoval, da bi 
začel z brezmesno dieto (izvleček iz pisma Isaaca Pitmana iz leta 1875 društvu Vegetarian Society 
Manchester).
Vir: W. Brockhaus: Das Recht der Tiere in der Zivilisation, Hirthammer, str. 9

Plutarh (45-125) - grški filozof in pisatelj

• Nikoli se ljudje ne bi smeli spozabiti in živo kreacijo obravnavati kot stare čevlje ali izrabljene mrtve 
naprave, ki jih lahko zavržemo, ko niso več uporabni. Nikoli se ne smemo spraševati, kakšno korist 
nam še lahko nudi ostarelo živo bitje. Moramo jih obdržati, četudi samo zaradi tega, da se s tem učimo 
dobrosrčnosti do soljudi. Svojega starega konja ali vola, ki se je toliko mučil zame, nikoli ne bi mogel 
prodati...

• Ali se zares sprašujete, kaj je Pitagoro privedlo do vzdržnosti od mesa? Kar se mene tiče, se bolj 
čudim, ob kakšni priložnosti in v kakšnem umskem stanju se je prvi človek z usti dotaknil strjene krvi in 
nesel k ustnicam meso mrtvega bitja; kako je lahko postavil na mizo mrtva in postana telesa in si drznil 
imenovati za jed in prehrano dele, ki so še malo prej rjoveli in jokali, se premikali in živeli! Kako so 
lahko oči prenesle klanje ob rezanju goltancev, odiranju kož in trganju udov? Kako je lahko njegov nos 
prenesel smrad? Kako da oskrumba ni odvrnila njegovega okusa, ki je prišel v stik z ranami drugih in 
posesal sokove iz smrtnih ran? Te živali vsekakor niso levi in volkovi, ki bi jih jedli zaradi 
samoobrambe; ravno narobe, namesto teh koljemo nedolžna, krotka bitja brez krempljev in zob, s 
katerimi bi nas lahko poškodovala. Zaradi nekaj malega mesa jih prikrajšujemo za sonce, svetlobo in 
življenjsko dobo, do katere imajo pravico po rojstvu in bitju. Če izjavljate, da ste po naravi namenjeni 
takšni prehrani, potem sami ubijte, kar želite pojesti. Toda to morate storiti samo z lastnimi sredstvi, 
brez pomoči mesarskega noža, gorjače ali sekire.

Prescott, William

• Bolj ko je narod častivreden, tem bolj je plemenit do slabotnih, viteški do žensk, usmiljen do živali.
Vir: Günther Schwab: Geliebtes Tier - Zitate über das Tier..., W. Ennsthaler

Prine Max von Sachsen (1870-1951 ) -katoiiški profesor teologije

• Ne zavzemajmo se za blago obliko klanja, temveč za njeno odpravitev. S tem ko poskušamo klanje 
»humanizirati« samo še dodatno krepimo mesarsko industrijo. Zaščito živali bomo resnično dosegli 
šele, ko se bo človeštvo odločilo, da bo prenehalo ubijati živali in jesti njihovo meso.
Vir: C. A. Skriver: Die Lebensweise Jesu und der ersten Christen, str. 137

R
navrh ABCDEFGHIJKLMNOPRSSTUVWZ nadno Domov

Rinser, Luise

• Dandanes ne vidimo več mučnega življenja in umiranja klavne živali. To je avtomatizirano. Ravnokar je 
še žival, v naslednjem trenutku pa že razkosano meso - naša hrana. To je naš način kanibalizma.
Vir: Drewermann, E.: Über die Unsterblichkeit der Tiere, Walter-Verlag, str. 12

• Anonimnost živalskih žrtev nas dela gluhe za njihove krike.
• Dolgo bo trajalo, da bo človeštvo spoznalo, da niso samo narodi te Zemlje en Narod, temveč da smo 

ljudje, rastline in živali skupaj »božje kraljestvo« in daje usoda enega del usode drugega.
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Vir: Drewermann, E.: Über die Unsterblichkeit der Tiere, Walter-Verlag, str. 14

Rolland, Romain (1866-1944) — francoski pisatelj, Nobelov nagrajenec

• Krutost do živali ali samo apatičnost glede njihovega trpljenja je po mojem mnenju eden največjih 
grehov človeštva. To je podlaga vse človeške pokvarjenosti. Ce človek povzroča toliko trpljenja, le 
kakšno pravico ima tožiti, če sam trpi?

Rosegger, Peter (1843-1918)

• Žival ima prav tako čuteče srce kot mi, žival čuti srečo in bolečino, ima željo po stremenju in pravico do 
življenja, tako kot jo imamo mi.
Vir: Günther Schwab: Geliebtes Tier - Zitate überdas Tier..., W. Ennsthaler

Roth, Eugen (1895-1976) - nemški pisatelj

• Človek misli, zadovoljen: »Nisem klavec, ne krvav!« Ker pa ne odpove se sam klobasi, mesar mu 
»Sam si mi povelje dal!«
Vir: Skriver, C.A.: Adam, wer bist und was isst Du?, 1981, ISBN3-923504-05-5

Rousseau, Jean Jaques (1712—1771^])-fr.-švicarski filozof, pedagog, pisatelj, glasbenik

• Dokaz, da okus mesne hrane za človeka ni naraven, je tudi v tem, da imajo otroci navadno odpor do 
takih jedi in dajejo prednost rastlinski hrani, kot so mleko, pecivo, sadje ipd. Zelo važno je, da jim ne 
pokvarimo tega izvirnega in naravnega okusa in jih ne navajamo na mesojedstvo. Lahko si razlagamo 
vsak po svoje, dejstvo pa je, da so strastni mesojedci na splošno krutejši in bolj divji od ostalih ljudi.
Vir: iz njegove druge knjige vzgojnega romana »Emile«

S av
na vrh ABCDEFGHiJKL.MNOPRSŠTU VV'Z na dno Domov

Schopenhauer, Arthur nemški filozof

• Sočutje je osnova morale.
• Naš svet ni zmazek in živali niso izdelek za našo uporabo. Ne usmiljenja, temveč pravičnost jim 

dolgujemo.
• Kdor je krut do živali, ne more biti dober človek.

Schurz, Carl - ameriški politik

• Ideali so kot zvezde: človek jih ne more doseči, vendar se po njih lahko orientira.

Schwantje, Magnus (1877-1959)-varev/enikživali, pacifist, avtor

• Krivica ostane krivica tudi tedaj, če jo delajo prav vsi, prav vsako izvajanje nasilja ostane nasilje tudi 
tedaj, če ga izvajajo drugi (npr. mesarji) namesto nas.

• Očitek, da vegetarijanci ne sledijo dosledno svojim moralnim principom in uničujejo rastline za svojo 
prehrano ter s tem škodijo življenju, ni upravičen. Zato pa ljudje, ki upravičujejo hranjenje z živalskimi 
trupli s tem, daje tudi rastlina občutljivo bitje z dušo, ravnajo nedosledno, če pri tem ne razglasijo za 
upravičeno tudi hranjenje s človeškim mesom.
Vir: M. Schwantje: Gesammelte Werke Band 1 (Vegetarismus), str. 64, Hirthammer

• Četudi mogoče ni upanja, da bodo nekoč vsi ljudje prešli na vegetarijanski stil življenja, nima nihče 
zategadelj pravico jesti meso. Krivica ostane krivica tudi v primeru, da jo delajo vsi.

• Saj ne pravim, da je vsak človek, ki živi vegetarijansko, pravičen, ampak da vsak, ki ne živi 
vegetarijansko, s tem dela neko krivico.
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• Hinavščina je, če mesojedec z zaničevanjem gleda na mesarja; človek ni odgovoren samo za dejanja, 
ki jih sam stori, temveč tudi za dejanja, ki jih namesto njega delajo drugi.
Vir: M. Schwantje: Gesammelte Werke Band 1 (Vegetarismus), str. 83, Hirthammer

Schweitzer, Albert (1875-1965) -teolog in misijonarski zdravnik, Nobelov nagrajenec

• Etika je v neskončnost razširjena odgovornost za vse, kar živi.
• Zaščita živali je vzgoja za človečnost.
• Kjerkoli se žival prisili v delo za človeka, se njeno trpljenje tiče nas vseh.
• Moje mišljenje je, da se moramo vsi, ki se zavzemamo za prizanašanje živalim, odpovedati uživanju 

mesa in tudi proti njemu govoriti. Tako delam tudi sam. S tem tudi drugi postanejo pozorni na ta 
problem, ki smo ga zelo pozno spoznali.
Vir: C. A. Skriver: Stephanus, ISBN 3-88080-016-2, str. XIX

• Sam sem spoznal, da je navada jesti meso v nasprotju s plemenitimi čustvi.
Vir: C. A. Skriver: Die Lebensweise Jesu und der ersten Christen, str. 136

Shaw, Georg Bernard (1856-1950)-irski dramatik, Nobelov nagrajenec

• Shelley je bil prvi, ki mi je odprl oči glede divjaštva moje prehrane.
• Ob nedeljah molimo za luč, naj vodi nas, ko utiramo si pot. Siti smo vojne, v boj nočemo več, pa 

si z mrtvimi bašemo golt.
• Ko hoče človek umoriti tigra, temu pravi šport; ko pa hoče tiger umoriti njega, to imenuje okrutnost.
• Živali so moji prijatelji in jaz svojih prijateljev ne jem!
• Vegetarijanec sem postal pri petindvajsetih letih, zdravniki so me poskušali prepričati, da me bo 

vegetarijanstvo spravilo v grob. Ko so me v starosti prijatelji vprašali, zakaj nisem obiskal teh 
zdravnikov in jim pokazal, kako dobro mi je del ta način prehrane, sem jim odvrnil: »Saj bi jih, a so že 
davno pomrli.«

• Nekdo je hotel izvedeti, zakaj izgledam tako mladosten. Moj odgovor: »Izgledam le svojim letom 
primerno. Ostali ljudje so videti starejši, kot so v resnici. Kaj pa lahko pričakuješ od ljudi, ki jedo 
trupla?«

Shelley, B. Percy - angleški pesnik (»Queen Mab« - v pesmi opisuje utopičen svet, kjer ljudje ne ubijajo 
živali za svojo prehrano)

• Naj zagovornik živalske hrane samega sebe prisili k odločilnemu poskusu glede njene primernosti in 
naj, kot priporoča Plutarh, z zobmi raztrga živo jagnje, potopi glavo v njegovo drobovje in poteši žejo s 
kadečo se krvjo... Tedaj in samo tedaj bo dosleden.

• Pri vsem, kar je svetega v naših upanjih za človeški rod, rotim vse tiste, ki želijo dobro človeštvu in so 
resnicoljubni, da neobremenjeno preverijo učenja o vegetarijanstvu.
Vir: W. Brockhaus: Das Recht der Tiere in der Zivilisation, Hirthammer, str. 9

Singer, Isaac Bashevis (1904—1991židovsko-ameriški pisatelj, Nobelov nagrajenec

• Pri oseminpetdesetih letih sem postal vegetarijanec. Seveda mi je zdaj žal, da sem čakal tako dolgo, 
toda bolje pozno kot nikoli.

• Mi vsi smo božja bitja - če molimo k Bogu za milost in pravičnost, obenem pa nenehno jemo meso 
zavoljo nas zaklanih živali, je to nedosledno.

• Kadar človek ubije žival za hrano, zaradi svojega gladu zapostavi pravico; človek prosi za milost, ni pa 
je pripravljen nakloniti drugim. Zakaj potem pričakuje milost od Boga? Nepravično je pričakovati nekaj, 
kar sam nisi pripravljen dati.

• Razni filozofi in religiozni voditelji so poskušali svoje učence in privržence prepričati, da niso živali nič 
več kot stroji brez duše, brez občutkov. Vendar pa vsak, ki je kdajkoli živel z živaljo - bodisi s psom, 
ptico ali celo mišjo - ve, da je ta teorija nesramna laž, izmišljena v opravičilo okrutnosti.

• Tudi če bi se izkazalo, da je uživanje mesa dobro za vas, ga sam vseeno ne bi jedel. To je moj protest 
proti stanju sveta. Atomska energija, lakota, grozote - proti temu moramo nekaj storiti. Vegetarijanstvo 
je moj korak in verjamem, da je zelo pomemben.

• Velikokrat nekdo pove, da so ljudje že od nekdaj jedli meso, kot da bi to bilo opravičilo, da lahko 
delamo to še naprej. Po tej logiki ne bi smeli ovirati ljudi, da bi ubijali druge ljudi, saj se je tudi to nekoč 
že delalo.
Vir: John Robbins: Diet for a new America, str. 203

• Ko gre za živali, vsak postane nacist. Za živali je vsak dan Treblinka (eno največjih nacističnih 
koncentracijskih taborišč, 2 milijona žrtev - o.p.).
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Vir: H. Kaplan: Leichenschmaus, Rowohlt-Verlag, str. 15, 31, 104

Singer, Peter - profesor filozofije, avtor (»Osvoboditev živali«)

• Izkoriščanje živali je nezdružljivo s katerokoli religijo, ki izpoveduje usmiljenje.

Smith, Adam (1723-1790) - angleški filozof, (»Bogastvo narodov«)

• Lahko imamo upravičene pomisleke, da je mesarjevo meso kjerkoli potrebno za življenje. Žito in druga 
zelenjava skupaj z mlekom, sirom in maslom (ali oljem, kjer maslo ni na razpolago) zagotavljajo 
najizdatnejšo, polnovredno, najbolj hranljivo in krepčilno dieto. Bonton nikjer ne zahteva, da mora 
katerikoli človek jesti mesarjevo meso.

Steiner, Rudolf (1861-1925) - utemeljitelj antropozofije in waldorfske pedagogike

• So živali, ki ne jedo mesa, npr. naše krave. Če bi lahko naredili poskus in čredo volov hranili z mesom, 
bi voli znoreli .
Vir: Predavanje v Goetheanumu/Dornach, dne 3.1.1923

• Steinerjev odgovor na vprašanje, zakaj ne jé mesa: »Radi jeste mačje ali pasje meso? Prav gotovo ne. 
Vidite, meni se gnusi tudi meso drugih živali!«
Vir: Der Vegetarier, 5/1987

• Svoji rastlinski hrani se lahko človek zahvali, da lahko gleda na to korelacijo pojavov, ki izvirajo iz ozkih 
meja njegove osebne eksistence... Kjerkoli lahko človek sam ureja svojo misel in življenje, se lahko za 
to zahvali naravni hrani... Napredek bo dosegel s tem, da bo omejil živalsko hrano na to, kar še ni 
prepojeno s poželjenjem in trpljenjem, npr. na mleko. Rastlinska hrana bo zavzemala v človeški 
prehrani vedno pomembnejše mesto.
Vir: Steiner, R„ Naturgrundlagen der Ernährung, Stuttgart 1981, str. 77

Struve, Amalie von - borka za vegetarijanstvo, svobodo in liberalnost

• Ne morem si zamisliti svobodne države, države čiste človeškosti ali raja na zemlji, v kateri bi bile 
možne mesne jedi, krvave poslastice ali mesa željni ljudje.
Vir: Vegetarische Warte, letnik 60, marec 1927, str. 67

Sutermeister, Otto

• Takoj boš vedel, kaj si kdo želi za svet, ko boš videl njegovih živali trepet!
Vir: Günther Schwab: Geliebtes Tier - Zitate über das Tier..., W. Ennsthaler

Suttner, Bertha von (1843-1914) - pacifistka, Nobelova nagrajenka

• Smrt ni nič strašnega, nič peklenskega - pač pa smrtni strah in fizično trpljenje. Vsakemu moralnemu 
človeku je verjetno jasno, da je treba oboje pri uboju živali zmanjšati na najmanjšo možno mero. Po 
mojem prepričanju pa bo prišel čas, ko se nihče več ne bo hotel hraniti s trupli in ne boste našli

• nikogar, ki bi opravljal mesarsko obrt. Koliko nas je že med nami, ki nikoli ne bi jedli mesa, če bi morali 
sami zapičiti nož v živalski vrat!
Vir: Hammer, Dokumente des Vegetarismus, Band 2, Leipzig,1912, str. 28

• Od stotih izobraženih in plemenitih ljudi jih verjetno že danes devetdeset ne bi nikoli več jedlo meso, če 
bi si morali žival za hrano sami zaklati.

• Kdor ne želi slišati kričanja žrtev in ne videti trzanja njihovih teles, pa je na varni razdalji vseeno 
ravnodušen do kričanja in trzanja - ta sicer ima dobre živce, nima pa - srca!

Sveto pismo - Slovenski standardni prevod 1996

• Bog je rekel: »Glejte, dajem vama vse zelenje s semenom, ki raste po vsej zemlji, in vse sadno drevje, 
katerega sadje nosi seme. Naj vama bo v hrano. Vsem živalim na zemlji, vsem pticam na nebu,
kar se giblje po zemlji in ima v sebi življenje, dajem v živež vse zelene rastline.« Zgodilo se je tako.
Vir: I. Mojzesova knjiga (Geneza) 1,29-30

• Ne ubijaj!
Vir: II. Mojzesova knjiga (Eksodus) 20,13
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• Ničesar ne jejte s krvjo!
Vir: III. Mojzesova knjiga 19,26

• Pravični skrbi za svojo živino, srce krivičnih pa je kruto.
Vir: Pregovori 12,10

• Ne bodi med popivači vina, ne med požeruhi mesa.
Vir: Pregovori 23,20

• Sit sem žgalnih daritev ovnov in maščobe pitancev. Krvi juncev, jagnjet in kozlov ne maram.
Vir: Izaija 1,11

• Kadar iztegujete svoje roke, si zakrivam oči pred vami. Tudi če množite svoje molitve, vas ne 
poslušam, vaše roke so polne krvi. Umijte se, očistite se! Odstranite svoja hudobna dejanja izpred 
mojih oči, nehajte delati hudo.
Vir: Izaija 1,15-16

• Volk bo prebival z jagnjetom in panter bo ležal s kozličem. Teliček in levič se bosta skupaj redila, 
majhen deček ju bo poganjal. Krava in medvedka se bosta skupaj pasli, njuni mladiči bodo skupaj 
ležali in lev bo jedel slamo kakor govedo. Dojenček se bo igral nad gadjo luknjo in odstavljeni bo iztezal 
svojo roko v modrasjo odprtino. Ne bodo škodovali ne uničevali na vsej moji sveti gori, kajti dežela bo 
polna Gospodovega spoznanja, kakor vode pokrivajo morsko globino.
Vir: Izaija 11,6—9

• Volk in jagnje se bosta skupaj pasla, lev bo jedel slamo kakor govedo in kača bo imela prah za svoj 
kruh. Ne bodo škodovali ne uničevali na vsej moji sveti gori, govori Gospod.
Vir: Izaija 65,25

• Kdor kolje vola, ubija človeka.
Vir: Izaija 66,3

• Njegov sad bo za jed in njegovo listje za zdravilo.
Vir: Ezekiel 47,12

• Tedaj je Daniel rekel stražniku, ki ga je knez evnuhov postavil nad Daniela, Hananjája, Mišaela in 
Azarjája: »Poskusi, prosim, deseti dni s svojimi služabniki. Naj nam dajejo jesti sočivja in piti vode. 
Potem naj si ogledajo pred teboj naše obraze in obraze mladeničev, ki uživajo kraljevo jed; in kakor 
boš videl, tako stori s svojimi služabniki.« Poslušal jih je v tej stvari in jih preizkušal deset dni. Na koncu 
desetih dni so bili njihovi obrazi videti lepši in bolj rejeni od vseh mladeničev, ki so uživali kraljevo jed. 
Tako jim je stražnik odvzel jed in vino, ki naj bi ga pili, in jim dajal le sočivja.
Vir: Daniel 1,11-16

• Da, dobroto hočem in ne daritve, spoznanja Boga bolj kakor žgalne daritve.
Vir: Ozej 6,6

• Poležavajo na slonokoščenih posteljah in se pretegujejo na svojih ležiščih, jedo jagnjeta od drobnice in 
teleta iz hleva. Derejo se ob brenkanju na harfe, mislijo, da igrajo na glasbila kakor David. Pijejo vino iz 
vrčev in se mazilijo z izbranimi olji, ne boli pa jih Jožefov propad. Zato bodo zdaj korakali na čelu 
izgnancev in rezgetanje veseljakov bo odstranjeno.
Vir: Amos 6, 4-7

• Bližala se je judovska pasha in Jezus je šel v Jeruzalem. V templju je našel prodajalce volov, ovc in 
golobov ter menjalce denarja, ki so sedeli tam. In iz vrvi je spletel bič ter vse izgnal iz templja z ovcami 
in voli vred. Menjalcem je raztresel denar in prevrnil mize.
Vir: Janez 2,13-15

• Naslednjega dne, ko so bili ti na poti in so se že bližali mestu, se je Peter vzpel na teraso, da bi molil; 
bilo je okrog poldne. Postal je lačen in zaželel si je jesti. Pripravljali so mu jed, njega pa je obšlo 
zamaknjenje. Videl je odprto nebo, iz katerega se je spuščala posoda, podobna velikemu platnenemu 
prtu; s štirimi vogali se je spuščala na zemljo. V njej so bile vsakovrstne štirinožne živali in laznina 
zemlje in ptice neba. In do njega je prišel glas: »Vstani, Peter, zakolji in jej!« Peter je odgovoril: »Ne, 
Gospod! Se nikoli nisem jedel nič omadeževanega in nečistega.«
Vir: Apostolska dela 10,9-14

• Zato je dobro ne jesti mesa niti piti vina niti delati kar koli, ob čemer se utegne tvoj brat pohujšati.
Vir: Pismo Rimljanom 14,21

S av
navrh ABCDEFGHIJKL^MNOP^F^S^J^'^'^'^WZ nadno Domov

Švicarska liga proti raku

• Vzrok za raka debelega črevesja in hormonsko odvisnih tumorjev (raka na prsih in prostati) je 
pogostokrat ta, da se v telo namesto vlaknin vnaša v telo preveč maščob. V žitu, zelenjavi in sadju nam 
narava nudi zaščitne snovi. Po vsej verjetnosti vlakna rastlinske hrane učinkovito preprečujejo razvoj
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rakastih tvorov.

T a v
na vrh ABCDEFGHIJKLMNOPRSSTUVWZ na dno Domov

Talmud

• Kadar postane človek ponosen v srcu, mu reci: »Mušica Je bila tvoj predhodnik v stvarjenju.«

Tesla, Nikola (1856-1943) - izumitelj, npr. izmenični tok, daljinsko vodenje, radio, večfazni motorji

• Prednost moramo dati pridelavi zelenjave, mislim, da je vegetarijanski način življenja priporočljiv odmik 
od sedanjih barbarskih navad. (...) Veliko narodov, ki živijo izključno od zelenjave, je v odličnem 
fizičnem stanju z veliko močjo. (...) Glede na ta dejstva se mora vložiti ves trud za prekinitev 
namenskega in grozljivega klanja živali, saj le-to uničuje naše moralne vrednote. (...) Lahko si 
predstavljam bitja, organizirana na tak način, da živijo brez hrane, vso potrebno energijo za 
vzdrževanje življenjskih funkcij pa bi pridobivala iz svoje okolice.
Vir: Franz Ferzak: Nikola Tesla, str. 115

Thoreau, Henry David (1817—1862) - ameriški pisatelj

• Mar ni sramota, da je človek mesojeda žival? Res je, da v veliki meri lahko živi, in da to tudi počne, od 
morjenja drugih živali, toda to je beden način - v kar se lahko prepriča vsak, ki gre nastavljat pasti 
zajcem ali klat ovce. Kdor bo človeka naučil omejiti se na nedolžnejšo in polnovrednejšo prehrano, bo 
cenjen kot dobrotnik svojega rodu. Ne glede na svoje lastne navade niti malo ne dvomim, da je ob 
postopnem napredovanju človeške rase del njene usode, da opusti prehranjevanje z živalmi. To se bo 
zgodilo na enak način, kot so se pripadniki divjih plemen odvadili kanibalizma, ko so prišli v stik z bolj 
civiliziranimi narodi.

Tolstoj, Lev N. (1828-1910) - ruski pisatelj in dramatik (»Vojna in mir«), humanist

• Uživanje mesa je kratkomalo nemoralno, saj zahteva izvršitev dejanja, ki nasprotuje moralnemu 
občutku - ubijanje. Z ubijanjem živali človek v sebi po nepotrebnem zatre najvišjo duhovno čustvo - 
sočutje in usmiljenje do sebi podobnih živih bitij, z nasiljem nad lastnimi čustvi pa postane okruten. 
Kako lahko pričakujemo na zemlji slogo in mir, če pa so naša telesa živi grobovi ubitih živali?

• Dokler bodo obstajale klavnice, tako dolgo se bodo ljudje pobijali med seboj!
• Človek lahko zdravo živi, ne da bi za svojo prehrano moral ubijati živali. Ko torej jé meso, je sokriv 

umora živali, samo da bi ugodil svojemu okusu. Takšno ravnanje je nemoralno. To je nedvomno tako 
preprosto, da je nemogoče, da se temu ne pritrdi. Ker pa se večina ljudi še vdaja mesnim užitkom, se 
opravičujejo s tem, ko smeje pravijo: »Kos bifteka je tako lepa stvar, z veseljem ga bom danes pojedel 
za kosilo.«
Vir: Tolstoj, Lev N.: Ne ubijaj.

• Uživanje mesa je preostanek največje surovosti. Prehod k vegetarijanstvu je prva in najbolj naravna 
posledica razsvetljenstva.

• Če človek resnično in pošteno išče moralno pot, je prvo, čemur se mora odpovedati, mesna prehrana; 
le-ta ne povzroča le razplamtevanje poželenj, temveč je preprosto nemoralna in se zanjo zahteva 
moralno oporečno dejanje, umor.
Vir: C. A. Skriver: Die Lebensweise Jesu und der ersten Christen, str. 136

• Če ne moreš ubiti človeka - dobro; če ne moreš ubiti živine ali ptiča - še bolje; nobene ribe ali mrčesa 
- še bolje. Potrudi se, da prideš čimdlje. Ne razmišljaj, kaj je možno in kaj ne - naredi, kar zmoreš s 
svojo močjo - le to je bistveno.

• Ljudje rajši umrejo, kot da bi spremenili svoje navade.
Vir: Moeller, M.L.: Gesundheit ist essbar, Goldmann, 1991, str. 85

• Sočutje je vedno enak občutek, pa naj ga čutimo za človeka ali za muho. Sočuten človek se upre 
egoizmu in s tem razširi moralno zadovoljevanje svojega življenja.
Vir: Günther Schwab: Geliebtes Tier - Zitate über das Tier..., W. Ennsthaler

Trojan, Johannes
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• Spoštuj vsakršno življenje, ki ti je dano pod okrilje! Naj bo še tako skromno! Tudi v njem je Najvišja 
skrivnost! Najslabotnejša žival, najmanjša rastlinica nakazuje na čudovito Celoto!

U
na vrh ABCDEFGHIJKLMNOPRSSTUVWZ na dno Domov

Unruh, C.M. von

• Kaj se prepiramo o razumu! Je razum najvišje v človeku? Kot pri človeku tako je tudi v živali njena 
bistvo, glavna korenina vsega duhovnega, ki lahko vzcveti v njih. Tako bo vsak, ki bo poskušal 
duhovno komponento živali razložiti s svojim analitičnim razumom, v svojem izračunu vedno naletel na 
nekatere neznane veličine. Kar pride iz duše, se lahko dojema in raziskuje le z dušo - ter nanjo 
odgovarja.
Vir: Günther Schwab: Geliebtes Tier - Zitate über das Tier..., W. Ennsthaler

• Če plemenit pes nekega človeka nepopravljivo sovraži, je to zmeraj zaskrbljujoč znak. Psi čutijo, kot 
otroci, najfinejša nasprotja med zunanjo obliko in notranjim bitjem. Visoko razvit pesje popolnoma 
povezan s svojim gospodarjem, čuti z njim in sovraži njegovega sovražnika, tudi skrivnega.
Vir: Günther Schwab: Geliebtes Tier - Zitate über das Tier..., W. Ennsthaler

na vrh ABCDEFGHiJKLMNOPRSŠTU WZ na dno Domov

Vedska tradicija

• Kdor meso kupi, povzroča himso (nasilje) z denarjem, kdor ga jé, počne isto, ko uživa v njegovem 
okusu, kdor žival ubije, pa povzroča himso s samim ubojem. Obstajajo torej tri vrste ubijalcev: kdor 
meso naroči ali prinese, kdor ga odseka s telesa živali ter tisti, ki ga kupi, proda, skuha ali poje. Vsi ti 
ljudje veljajo za mesojede.
Vir: Mahabharata (Anu parva 115.47)

• Kdor si močno želi mesa, naj ga pripravi iz očiščenega masla ali iz moke, in naj to pojé. Nikoli pa naj ne 
poskusi uničiti živega bitja...
Vir: Manusmriti 5.37

• Okrutni bednik, ki živi na račun tujih življenj, si zasluži smrt, sicer se bo s svojimi dejanji samo še bolj 
degradiral.
Vir: Šrimad Bhagavatam 1.7.37

• Z živalmi kot so srne, kamele, osli, opice, miši, kače, ptiči in muhe bi morali ravnati kot z lastnim sinom. 
Kako mala razlika je v bistvu med otroci in temi nedolžnimi živalmi.
Vir: Srimad-Bhagavatam, 7.14.9

• Kdor ubija nemočne živali, da bi zadovoljil trenutne muhe telesa, ne ve, da bo v naslednjem življenju 
moral trpeti, kajti takšen grešen podlež bo vržen v peklensko situacijo in s tem bo moral plačati za 
svoja dejanja.
Vir: Srimad-Bhagavatam, 10.10.10

Vischer, Friedrich Theodor

• Sicer pa imamo, če ne zdržimo več pri ljudeh, še vedno živali.

Voltaire, Francois de (1694-1778) -francoski filozof in pisatelj

• Dejstvo je, da se nam to ogabno krvavo klanje, ki se neprenehoma vrši v naših klavnicah in kuhinjah 
ne zdi kot zlo, ravno nasprotno, te ogabnosti imamo za božjo daritev in se v naših molitvah 
zahvaljujemo za naša morjenja. Še obstaja kaj bolj odvratnega kot je nenehno goltanje mesa, 
odrezanega s trupel?
Vir: Der Vegetarier, št. 3,1988
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Wagner, Richard (1813-1883) -skladatelj

• Nekoč se nam je zdel pogled na bika, darovanega bogovom, še strahotna stvar. Danes pa se, v naši 
odsotnosti, v splakovanih klavnicah dnevno naredi krvava kopel, do nerazpoznavnosti iznekažena 
trupla umorjenih domačih živali pa si pri kosilu privoščimo kot okusno jed. Od zdaj naprej bi se morali 
truditi, da bi navkljub dogmam o koristnosti tega početja ustvarili novo religijo, religijo sočutja.
Vir: Skriver, C.A.: Die Lebensweise Jesu und der ersten Christen, str. 136

• Ne vem, kako bo ljubi bog nekoč gledal na moje življenjsko delo. V zadnjih tednih sem napisal preko 
petdeset strani Parsifalovih partitur, trem psičkom pa sem rešil življenje. Počakajmo, katero dejanje bo 
bolj prevesilo tehtnico.

• Kaj lahko pričakujemo od religije, če iz nje izključimo sočutje do živali?
Vir: C. A. Skriver: Stephanus, ISBN 3-88080-016-2, str. XXIII

Walker, Alice - pisateljica

• Nekega dne smo govorili od svobodi in pravičnosti, zraven pa uživali zrezke. »Jem nesrečo,« sem si 
mislila pri sebi, ko sem zaužila prvi grižljaj. Izpljunila sem ga.

Weizsäcker, Ernst U. von - vodja wuppertalskega inštituta za klimo, okolje in energijo

• Doprinos reje goveda k učinku tople grede je enako velik kot je učinek celotnega cestnega prometa, če 
pri tem upoštevamo še krčenje gozdov za živino in krmo.
Vir: Rifkin: Imperium der Rinder, Campus, str. 12

Welk, Ehm

• Popolna religija bo morala vsebovati popolno ljubezen do sobitja.
• Predsodek, da živali nimajo duše, se v severnih deželah na srečo vedno bolj razblinja. Čeprav iz tega 

še niso izluščili nadaljnjega, zelo pomembnega koraka, lahko to stanje že pozdravimo kot nek 
napredek.

• Nista grozovitost ali hudodelstvo krivi za milijone krikov mučenih bitij. Človeška nevednost in 
ravnodušnost jih povzročata.

WorldWatch inštitut

• Mesno bogata prehrana povroča veliko pogostih bolezni, kot so srčne bolezni, kapi, in določene vrste 
raka.
Vir: Zur Lage der Welt 1992, Fischer Taschenbuch 11327, str. 80-81

• Večina škodljivih posledic za zdravje zaradi prekomernega uživanja mesa po mnenju prehrambenih 
strokovnjakov izvira iz t.i. »velikega beljakovinskega fiaska« - to je zmotnega prepričanja zahodnega 
človeka, da mora uživati velike količine beljakovin.
Vir: Zur Lage der Welt 1992, Fischer Taschenbuch 11327, str. 94

• Velika poraba mesa zahteva tudi človeška življenja. Kdor uživa veliko mesa, je bolj dovzeten za bolezni 
izobilja, kot so srčni infarkt, kap in rak, ki spadajo k najbolj razširjenim vzrokom smrti v industrijskih 
državah.
Vir: A. Durning: Zeitbombe Viehwirtschaft, Wochenschau-Verlag, str. 6

Z
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Ziegler, Jean - švicarski poslanec, avtor

04. 10. 03



Stran 21 od 21

• Zakaj sem postal vegetarijanec? Iz večih vzrokov: nekoč sem bil bolan in nova dieta me je ozdravila. 
Drugič: svetovna žetev žita je okrog 2 milijardi ton na leto. Preko 500.000 ton ga pojé živina bogatih 
narodov -, medtem ko v 122 deželah tretjega sveta (kjer živi 3,8 do 5 milijard ljudi našega planeta) po 
statistiki ZN vsak dan zaradi lakote pomre 43.000 otrok. Tega masovnega umora ne bom več podpiral; 
odpoved mesu je minimum, kar lahko storim.
Vir: Osebno pismo Arminu Risiju.
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