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EL SZÓ 

 
 

 

Étkezéseink: a megértés titkos kulcsa 

Ez a könyv kísérlet arra, hogy megvilágítsuk kultúránk történetét és bemutassuk 
világunk megértésének olyan körvonalait, mely er sebbé tesz minket. Ennek a 
megértésnek a kulcsa abban rejlik, hogy megértsük ételválasztásaink messzemen  
következményeit és a világnézetet, melyet tükröznek és egyben uralkodóvá is tesznek. 
Els  pillantásra valószínűtlennek tűnhet, hogy ilyen hatékony magyarázatot 
találhatnánk olyan prózai helyen, amit az étel kultúránkban elfoglal, de ha közelr l 
megnézzük, elkezdjük felismerni, hogy közös kulturális valóságunkat mélyen áthatják 
az ételt körülvev  hozzáállások, nézetek és szokások. Étkezéseinknek elképeszt , fel 
nem ismert társadalmi, pszichológiai és spirituális következményei vannak, melyek 
behálózzák életünk minden aspektusát. 
 
Az étel valójában a legbens ségesebb és legárulkodóbb kapcsolatunk mind a 
természetes renddel, mind él  kulturális örökségünkkel. E Föld növényeit és állatait 
elfogyasztva szó szerint testünkbe olvasztjuk ket, és szintén az étkezés e tettén 
keresztül osztozunk kultúránk értékeiben és paradigmáiban a leg sibb és leginkább 
tudatalatti szinteken. Gyerekként állandóan ki vagyunk téve a legkidolgozottabb 
csoportos szertartásunkat, az étkezést körülvev  nézetek komplex mintázatának, és 
így szívtuk magunkba társadalmunk értékeit és láthatatlan feltevéseit. Mint a szivacs, 
tanultunk, figyeltünk, részt vettünk, és beilleszkedtünk a kultúrába. Most feln ttként azt 
látva, hogy életünk tele van az önmagunk által okozott stresszel és ijeszt  problémák 
egész skálájával, joggal vágyódunk arra, hogy megértsük annak a frusztráló 
helyzetnek az alapját, hogy képtelenek vagyunk harmóniában élni ezen a Földön. Ha 
elég mélyen megnézzük, felfedezünk egy zavaró er t, ami dilemmáink és válságaink 
létrejöttében alapvet , egy er t, ami valójában egyáltalán nincs elrejtve el lünk, hanem 
naponta bámul ránk a tányérunkról! Mindvégig ott hevert, a legnyilvánvalóbb helyen, 
anélkül, hogy felfedeztük volna: az ételünkr l van szó. 
 
Miközben viták zajlanak arról, hogy mely étrendek a legjobbak az egészség és hosszú 
élet szempontjából, ez a könyv nem ebben a szokásos értelemben szól az étrendr l, 
hanem ételválasztásaink és az azok mögött álló mentalitás mélyre ható kulturális és 
spirituális vonatkozásainak a felderítésér l szól. Az embert a bolygó 
élelmiszerláncának csúcsára helyezve kultúránk történelmileg állandósított egy 
világnézetet, ami tagjaitól megkívánja nélkülözhetetlen érzések és tudatosság 
elsorvasztását – és az érzéketlenné tételnek ez a folyamata az, amit meg kell értenünk, 
ha meg akarjuk érteni az elnyomás, kizsákmányolás és spirituális szétkapcsoltság 
mögött lév  okokat. Amikor a spirituális egészségre és társadalmi harmóniára 
odafigyelve étkezünk, létrehozunk bizonyos lényeges kapcsolatokat, melyek 
tudatunkból való kizárását a kultúránk által kiváltott étkezési szertartások általában 
megkövetelik. Ez az odafigyelés nélkülözhetetlen el feltétel ahhoz, hogy a tudatosság 
ama állapotába fejl djünk, ahol a béke és szabadság lehetséges. 
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Mélyreható kulturális átalakulás kell s közepén vagyunk. Egyre nyilvánvalóbb, hogy a 
kultúránk mögött álló régi gondolkodásmód összeomlóban van. Felfedezzük, hogy 
alapvet  feltevéseink elavultak, és ha tovább követjük ket, az nemcsak bolygónk 
bonyolult és sebezhet  rendszereinek ökológiai pusztulásához vezet, hanem 
önmagunk elpusztításához is. Egy új, együttműködést, szabadságot, életet és 
egységet jóváhagyó gondolkodásmód küzd, hogy megszülessen, és helyettesítse a 
régi gondolkodásmódot, melynek alapja a verseny, különállóság, háború, kizárás, és 
az a nézet, hogy az er sebbnek igaza van. Az étel kritikus eleme ennek a születésnek, 
mert étkezési szokásaink mélyrehatóan kondicionálják mentalitásunkat, és mert az 
étkezés az els dleges módja annak, ahogy kultúránk rajtunk keresztül lemásolódik és 
terjeszti értékrendszerét. Az új gondolkodásmód és fejlettebb spiritualitás és 
tudatosság születésének sikere attól függ majd, hogy át tudjuk-e alakítani az 
élelemmel kapcsolatos megértésünket és szokásainkat. 

A kapcsolatteremtés gyakorlata 

Kultúránk nehéz helyzete – a minket sújtó, látszólag megoldhatatlan problémák egész 
skálája, mint az állandó háború, terrorizmus, népirtás, éhezés, betegségek 
szaporodása, környezet pusztulása, fajok kihalása, állatok kizsákmányolása, 
fogyasztói viselkedés, drogfügg ség, elidegenedés, stressz, rasszizmus, n k 
elnyomása, visszaélés a gyerekekkel, vállalati kizsákmányolás, materializmus, 
szegénység, igazságtalanság és társadalmi rossz közérzet – egy olyan alapvet  
okban gyökerezik, ami oly nyilvánvaló, hogy sikerült szinte teljesen észrevétlenül 
maradnia. Amikor próbáljuk megoldani az el ttünk álló társadalmi, környezeti és 
egyéni problémákat, és közben nem veszünk tudomást az azokat el idéz  mögöttes 
okról, akkor a tüneteket kezeljük, anélkül, hogy hozzányúlnánk a betegség 
gyökeréhez. Az ilyen törekvések végül bukásra vannak ítélve. Ehelyett a megértés és 
tudatosság hálózatát kell kiépítenünk, ami segít nekünk abban, hogy meglássuk a 
kapcsolatot ételválasztásaink, egyéni és kulturális egészségünk, bolygónk ökológiája, 
spiritualitásunk, hozzáállásunk és hiedelmeink, és kapcsolataink min sége között. 
Ahogy ezt megtesszük, és e tudás alapján cselekszünk, úgy hozzájárulunk egy 
harmonikusabb és felszabadultabb közös életélmény evolúciójához ezen a gyönyörű, 
de félreértett bolygón. 
 
Hiszek abban, hogy amíg nem leszünk hajlandók és képesek meglátni az 
összefüggéseket aközött, hogy mit eszünk, és hogy mi kell ahhoz, hogy az a 
tányérunkra kerüljön, valamint aközött, hogy miképp hat ránk annak megvásárlása, 
kínálása és elfogyasztása, addig nem leszünk képesek meglátni azokat az 
összefüggéseket, melyek bölcs és harmonikus életet tesznek majd lehet vé 
számunkra ezen a Földön. Amikor nem látjuk az összefüggéseket, nem tudjuk 
megérteni, és kevésbé vagyunk szabadok, intelligensek, szeretetteljesek és boldogok. 
Nemzedékünk legkritikusabb feladata, csoportos küldetésünk ezen a Földön talán az, 
hogy észrevegyünk néhány lényeges összefüggést, amit szüleink és el deink 
többnyire képtelenek voltak észrevenni, és így egészségesebb emberi társadalommá 
fejl djünk, és azt hagyjuk gyermekeinkre. Ha nem tudjuk meglátni az összefüggéseket 
napi étkezéseink és kultúránk válságos helyzete között, akkor szükségszerűen 
kudarcot fog vallani fajunk fennmaradása ezen a Földön. Azáltal, hgy nem vagyunk 
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hajlandók meglátni ezt az összefüggést, iszonyatos szenvedésre ítélünk másokat és 
önmagunkat, anélkül, hogy bármikor felfognánk az okát. 

Felhívás a fejl désre 

Bár életem els  22 évét a kultúránkra jellemz , nagy mennyiségű állati eredetű étel 
elfogyasztásával töltöttem, az azóta eltelt több mint 30 év azon izgalmas 
összefüggések és ok-okozati viszonyok felfedezésével telt, melyek az állatokat 
ételként használó egyéni és kulturális szokásaink, és ama stressz és nehézségek 
között rejlenek, melyeket mi hozunk létre önmagunknak és egymásnak. Felfedeztem, 
hogy az er szak, amit a tányérunkért szítunk, figyelemre méltó módokon visszaüt. 
 
Azonnal nyilvánvalóvá válik azonban, hogy kollektív bűntudat-érzésünk azon 
bánásmód miatt, melyben a haszonállatok részesülnek, borzasztóan nehézzé teszi 
ennek az alapvet  kapcsolatnak a felismerését. Az állati ételek fogyasztása 
dilemmáink alapvet  oka, de minden t lünk telhet t megteszünk, hogy ezzel ne 
szembesüljünk. Ez a minket meghatározó vakfolt, és ez az emberi béke és szabadság 
rejtvényének nélkülözhetetlen, hiányzó darabja. Kulturálisan öröklött viselkedésünk 
miatt – mely szerint visszaélünk az élelmiszernek szánt állatokkal, és nem veszünk 
tudomást err l a visszaélésr l – rendkívüli módon vonakodunk attól, hogy tagadásunk 
függönye mögé nézzünk, beszéljünk egymással étkezéseink következményeir l, és 
változtassunk viselkedésünkön, hogy tükrözze azt, amit látunk és tudunk. Ezt a 
vonakodást a társadalom támogatja és folyamatosan meger síti. 
 
Viselkedésünk mindig tükrözi megértésünket, ugyanakkor viselkedésünk azt is 
meghatározza, hogy a megértésnek milyen szintjét vagyunk képesek elérni. A hívó 
hang, amit ma hallunk, egy kitartó hívás a fejl désre. 
 
Része egy nagyobb dalnak, melyhez mind hozzájárulunk, és mely sejtjeinkben és a 
lényünket életre hívó univerzum lényegi természetében él. Ez végülis a gyógyulás, 
öröm és ünnep dala, mert mi mindannyian, emberek és nem-emberek egyaránt, egy 
gyönyörű és jóindulatú univerzum kifejez dései vagyunk. E dal a legsötétebb 
fájdalomról és kihágásról is szól, elfogadott szokásaink miatt: ezek az állatok és 
emberek feletti uralom, illetve árucikké tételük és megölésük. Ahhoz, hogy állatokat 
táplálék miatt bezárjunk és megöljünk, el kell nyomnunk természetes könyörületünket, 
eltérítve minket az intuíciótól, a materializmus, er szak és szétkapcsoltság felé. 
 
Az új gondolkodásmód dala, ami rajtunk keresztül vágyik a születésre, azt kívánja, 
hogy szellemünk kell en szeretetteljes és életteli legyen annak a fájdalomnak a 
felismeréséhez, amit elavult ételirányultságunk révén okozunk. Szólítanak minket, 
hogy hagyjuk felragyogni velünk született irgalmunkat és kedvességünket, és szálljunk 
szembe a belénk nevelt, kegyetlenséget el segít  feltevésekkel. Bár különböz  
mértékű kiváltságot kapunk fajunktól, fajtánktól, társadalmi osztályunktól és nemünkt l 
függ en, mindannyiunknak árt, ami bárminek árt; a szenvedés végs  soron teljesen 
összefügg, mert mind kapcsolatban állunk, és a társadalmilag megalkotott kiváltság 
csak arra szolgál, hogy elválasszon minket kölcsönös függ ségünk eme igazságától. 
 
E könyvet az összes vallási tradíció olvasójának ajánlom, és azoknak is, akik nem 
tartják magukat semmilyen hagyomány követ jének. Az Aranyszabályhoz hasonlóan, 
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ami a világ összes vallási hagyománya által hangsúlyozott alapelvet fejezi ki, és amit 
kultúrától és meggy z dést l függetlenül minden nép ösztönösöen elfogad, az ebben 
a könyvben tárgyalt elvek univerzálisak, mindannyiunk által megérthet k és 
gyakorolhatók, bármi is a vallási hovatartozásunk, vagy nem-hovatartozásunk. 
Mindössze mérsékelten nyitott elmére és az összefüggések megértésére való 
hajlandóságra van szükség, hogy felfogjuk ezeket az elveket és lássuk, hogy ezek 
sosem állnak szemben mélyebb vallási tanainkkal vagy spirituális vágyainkkal, hanem 
mindig beteljesítik és megvilágítják azokat. 
 
Szükségszerű fejl désünk és ébredésünk dala szólít. A dal által megkívánt mélyebb 
megértés olyan összefüggések és kapcsolatok feltárásában rejlik, melyek rejtettek, 
vagy krónikusan figyelmen kívül hagytuk azokat. Egy utazásra van szükség, a 
felfedezés kalandja hívogat.  
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1. fejezet  
 

AZ ÉTEL EREJE 

 
 
 

„A világ azé, aki átlát ürügyein. Ami süketséget, ami éjsötét szokást, ami elburjánzott 
hibát észreveszel, az csak azért van, mert eltűrik – te tűröd el. Lásd hazugságként, 

és máris halálos csapást mértél rá.” 
— EMERSON 

 
„A legerőszakosabb fegyver a Földön a villa.” 

— MAHATMA GANDHI 
 
 

Az étel, mint metafora 

Emberemlékezet óta – legalább két és fél évezredet visszamenve Püthagoraszig 
Görögországban, az Ószövetség prófétáiig az ókori Közel-Keleten, Mahaviráig és 
Gautama Buddháig Indiában, továbbá olyan kés bbi nagyságokig, mint Platón, 
Plotinusz és a korai keresztény atyák – a társadalmi reformerek és spirituális tanítók 
mindig hangsúlyozták az ételünket körülvev  viselkedésre és cselekedetekre való 
odafigyelés fontosságát. Az a tény, hogy a századok során e tanításokat aggresszíven 
figyelmen kívül hagyták, lekicsinyelték és eltitkolták, kiemelked  fontosságú, és ha 
alaposan megnézzük e titkolózásért felel s sebeket és magatartásokat, felszabadító 
igazságokat fogunk felfedezni kultúránkról és önmagunkról, és a személyes és bolygó 
szintű pozitív átalakulás útjáról. Mi ad az ételnek ekkora er t, és ezt az er t miért nem 
ismerik fel még ma sem? Ahhoz, hogy választ adjunk erre a kérdésre, új módokon kell 
odafigyelnünk, és észrevennünk olyan összefüggéseket, amelyeknek eddig a 
figyelmen kívül hagyására tanítottak minket. 
 
Az étel nemcsak alapvet  szükséglet, hanem minden emberi kultúra közös bels  
életének els dleges szimbóluma, köztük a miénknek is. Nem nehéz látni, hogy az étel 
az élet, szeretet, nagylelkűség, ünnep, élvezet, megnyugtatás, megszerzés és 
fogyasztás forrása és metaforája. És mégis, ironikus módon, az ellen rzés, elnyomás, 
kegyetlenség és halál forrása és metaforája is, mivel gyakran ölünk azért, hogy 
együnk. Minden nap, a bölcs t l a sírig, mind választunk ételeket, vagy megválasztják 
nekünk. A tudatosság min sége, amelyb l ezek az elkerülhetetlen ételválasztások 
erednek – és hogy vajon mi magunk választjuk-e, vagy megválasztják nekünk –, 
nagymértékben befolyásolja az összefüggések meglátására való képességünket. Az 
értelmes összefüggések észrevételének e képessége meghatározza, hogy az élet 
barátai és védelmez i vagyunk- és leszünk-e, vagy a kegyetlenség és halál akaratlan 
fenntartói. 
 
Hiszek abban, hogy tudatosságunk legmélyebb szintjén mindannyian vágyakozunk 
arra, hogy elérjük a valódi spirituális egységet a lét forrásával, hogy közvetlenül 
megtapasztaljuk igazi természetünket. A vágy, hogy megtapasztaljuk az egészt, az 
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igazságot és a mentességet az alapvet  elkülönültség fájdalmas illúziójától, ez az, ami 
arra késztet minket, hogy nap mint nap kutassuk és vizsgáljuk a minket körülvev  
rejtélyeket. Felismerjük, hogy a mély vizsgálat összeköt minket spirituális 
gyökereinkkel és er forrásainkkal. Mélyen megvizsgálni az ételt, hogy mit és hogyan 
eszünk, és az ételt körülvev  magatartásokat, tetteket és nézeteket – ez egy kaland, 
kultúránk és önmagunk mély bels  vizsgálata. Bármilyen meglep nek tűnik, ahogy a 
tudás fénye rávet dik életünk leghétköznapibb és legszükségesebb aspektusára, úgy 
az rávet dik a testünkhöz, elménkhez és szívünkhöz köt d , eddig észrevétlen 
láncokra, a ketrecek általunk tisztán sose látott rácsaira, és egy ragyogó útra, ami 
átalakuláshoz vezet, és az igaz szeretet, szabadság és öröm lehet ségéhez 
életünkben. Ilyen er s kijelentésekt l talán nevethetnékünk támad. Az étel? Régi 
barátunk, az étel? Ennél nagyobb projektjeink és nyomasztóbb ügyeink vannak. Az 
étel olyan hétköznapi. Eszünk és rohanunk, vagy eszünk, hogy vigaszra leljünk és 
fennmaradjunk törekvéseinkben, vagy háttérként a társasághoz vagy televízióhoz. Az 
étel csak étel, így tiltakozhatunk. Nem nagy ügy! 

Szent lakomák 

Ahogy jobban megnézzük, látjuk, hogy az étel a meghittség univerzális metaforája. 
Sokan ismerjük az érzést, hogy valamit vagy valakit olyan mélyen szeretünk, hogy 
szeretnénk eggyé válni ezzel a látszólagos másikkal, vagy önmagunkba hozni. Talán 
egy pompás napkelte, amit feliszunk a szemeinkkel, egy dallam, ami valahogy 
megnyitja a szívünket és ellágyít valamit bennünk, vagy a kedvesünk, akivel 
szeretnénk egyesülni és eggyé válni. Minden művészet csatorna ennek az egység 
iránti mély emberi vágyódásnak a kifejezésére, de csak az ételkészítés művészete és 
az evés az, ahol ezt az egységet fizikailag tényleg elérjük. Az étkezés részben ezért 
olyan er s élmény és metafora: az étel művészetét megesszük és részünkké válik. 
Tárgyként lép be és alannyá válik; ami „nem-én”, az „énné” alakul. Micsoda alkímiai 
csoda! Ugyanolyan, mint a spirituális megvilágosodás, a megbocsátás, és a szeretet 
csodája. Ami nem-én, a másik, vagy akár a potenciális ellenség, az valahogy átalakul, 
kinyílva és átölelve, „én”-né, „mi”-vé. Egy gyógyulás történik, ráébredés a nagyobb 
egészre, amelyben az el z leg különálló „én” és „nem-én” társ-elemekként, együtt-
működ kként egyesülnek. 
 
Részesülni az ételb l ezért egy átfogó metafora a gyógyulásra, spirituális átalakulásra, 
megbocsátásra és transzcendens szeretetre. Egy mély szinten ezt mind tudjuk. Az 
ételkészítés az egyetlen művészet, ami szó szerint lehet vé teszi, hogy 
összeolvadjunk azzal, amit készítünk, és szintén az egyetlen művészet, amely teljesen 
felöleli mind az öt érzékszervet. Er sen támaszkodik arra, amit a buddhista tanításban 
a hatodik érzéknek neveznek: a mentációra, arra a mentális aktivitásra, ami 
összefüggésekben értelmezi, amit érzékszerveinkkel felfogunk. A gondolatoknak és 
érzéseknek hihetetlenül kifinomult és összetett rétege köt dik az ételhez, ami fontos 
része étkezésünk élményének. Családunk és kultúránk hatalmas mértékben 
hozzájárul ezekhez a gondolatokhoz és érzésekhez, és ezek az emlékek és 
azonosulások adnak értelmet étkezéseinknek. 
 
Az étkezés így minden tevékenységünk közül a legmeghittebb, amelyben ténylegesen 
elérjük az én és más, alany és világ összetett és vágyott egységét. És ezért kultúrákon 
át mindig is a legszentebb emberi tevékenység volt, és kulturálisan is ez adja a 
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leger sebb köt dést. Nem lehetünk bens ségesebbek valakivel vagy valamivel annál, 
mint hogy megesszük ket. Akkor szó szerint önmagunkká válnak. Egy ilyen 
bens séges cselekedetre biztosan a legnagyobb tudatossággal, szeretettel, 
belátással és tisztelettel kell odafigyelni. Ha nem így van, az egyértelmű jele annak, 
hogy valami komolyan eltorzult. 
 
Ha felismerjük, hogy az étel készítése és elfogyasztása az emberiség alapvet  jelképe 
a meghittségre és spirituális átalakulásra, akkor elkezdhetjük megérteni, hogy a szent 
lakomák miért lényegesek minden kultúra vallási és társadalmi életében. Az étkezés 
metaforája központi helyet foglal el az isteni jelenléttel való spirituális közösségben. 
Egyetemesen felismert tény, hogy az étel elfogyasztása szó szerint és jelképesen is 
szent cselekedet: közvetlen részvétel a végtelen rendben, ami túlmutat véges 
életünkön. 
 
Bár úgy tűnik, hogy csupán véges lények vagyunk, akik ételt fogyasztunk, más 
néz pontból láthatjuk, hogy a végtelen táplálja örökösen önmagát önmagával. Ebben 
részt véve kinyitjuk, magunkhoz öleljük és valójában megtestesítjük a végtelen rendet, 
annak egyedi kifejez déseként, amik mi vagyunk, ezek az emberi lények, akik esznek. 
Ez a legmélyebb szeretet kifejezése. Amikor eszünk, szeret minket a végtelen és 
rejtélyes er , ami minden életet szül, ami megjelenít mindenkit, aki valaha el ttünk járt, 
ami szakadatlanul kinyilvánítja önmagát általunk, és megtapasztalja az életet rajtunk 
keresztül, olyan szeretettel, ami teljesen nekünk adja magát, akik ez az er  vagyunk. 
Ez egy szeretet, amit intuitív szívünk érzékel, válaszol rá, és mélyen, eksztatikusan 
megbecsül, de amit racionális elménk alig tud elkezdeni felfogni. 

Étel, élet és halál 

Mi lehet olyan egyszerű, mint megenni egy almát? És mégis, mi lehet szentebb és 
mélyebb értelmű? Amikor megeszünk egy almát, nem csak megeszünk egy almát, 
mint különálló dolgot. Az alma belénk jut, feloldódik bennünk, hozzátesz a lényünkhöz, 
és önmagunkká válik. És minden egyes alma még oly sok mindennek a 
megnyilvánulása! Eszünk az es b l és a felh kb l, és az összes fából, amelyek 
eltűntek korábban, hogy hozzájáruljanak ennek a fának a megnyilvánulásához, és 
állatok, növények és emberek számtalan nemzedékének könnyéb l, verejtékéb l, 
testéb l és lélegzetéb l, amelyek azzá az es vé, talajjá és széllé váltak, ami az almafát 
táplálja. 
 
Amikor ránézünk egy almára, az egész univerzumot látjuk. Az összes bolygó és csillag, 
a mi Napunk és Holdunk, az óceánok, folyók, erd k, mez k és teremtmények ebben 
az almában vannak. Az almafa az élet végtelen hálózatának a megnyilvánulása, és a 
fa létezéséhez a hálózat minden komponense létfontosságú. Az alma a fa és a 
végtelen univerzum ajándéka, ami az almán keresztül terjeszti és ünnepli önmagát. A 
magok az almában lehullanak, hogy új fává váljanak, vagy megeszik ket emberek, 
medvék vagy madarak, és így távolabbra eljutnak, terjedve és hasznot hozva a fának 
és az egész rendszernek, abszolút hatalmasságban, komplexitásban és 
tökéletességben kiteljesedve. 
 
Ha tudatában leszünk ennek, amikor megeszünk egy almát, akkor tudni fogjuk, hogy 
szeretnek és táplálnak minket, és részei vagyunk valami nagyobbnak, egy olyan 



8 

hatalmas, jóságos és izgalmas rejtélynek, hogy csak meghatódhatunk a szentség 
érzékelését l. Lényegében minden társadalomban azok a pillanatok, amikor 
megállunk, hogy emlékezzünk életünk forrására és tudatosan kapcsolatba kerüljünk a 
nagy rejtéllyel, a halál esetében vannak, a temetésekkel, és az étkezéseknél az asztali 
áldással és az imádságokkal. Egy alma tudatos elfogyasztása szent lakoma lehet, és 
mégis általában mellékesen történik, míg valami mással foglalkozunk. 
 
Mi emberek, mikor almát eszünk, igazából almát fogyasztó almák vagyunk. Az egész 
univerzum nemcsak minden almában van benne, hanem mindegyikünkben ugyanúgy. 
Látjuk, hogy az étkezésben egyáltalán nincsenek alapvet en elkülönül  dolgok, csak 
folyamatok. Az összes dolog részt vesz egymásban, örökké változva, és végül a 
folyamat és az id , a nagy habzsoló fogyasztja el ket. Az étel a forrása és metaforája 
az áramlásnak az életb l a halálba, és a halálból az életbe. 
 
Látjuk, hogy az étel elfogyasztásának gondolati és spirituális jelent sége alapvet , és 
átszövi azt a gondolkodásmódot és vallási hagyományt, amely sok kultúrának, köztük 
a miénknek is az alapjául szolgál. A Jézus halálát átalakító keresztény áldozati 
szentség ételének folyamatos, szimbolikus vonzereje mellett ott a születés története. 
Jézus egy jászolban született! Milyen er teljes jelkép, valakinek az ev edényében 
születni. Arra született, hogy spirituális étel legyen másoknak, és a jászol és az Utolsó 
vacsora jelképei közötti mély értelmű kapcsolat az étel tartós erejére utal a spirituális 
rejtély f  metaforájaként, ami az életet és halált körülveszi, és túl is mutat azon. 
 
Ahogy spirituálisan fejl dünk és felébresztjük a bennünk rejl  lehet ségeket, minden 
nap étel lehetünk mások számára, megosztva szeretetünket, megértésünket, id nket 
és energiánkat, táplálva másokat és önmagunkat a folyamatban. Nemcsak személyes 
szeretetünk, energiánk és id nk az, amit megosztunk, mert, mint az alma, amikor 
adunk önmagunkból, akkor azokból az ajándékokból adunk, amiket a családunktól, 
tanárainktól, barátainktól, a Földt l és teremtményeit l, a Naptól, Holdtól és 
csillagoktól, és összes élményünkb l kaptunk. Végs  soron az élet maga vagyunk, ami 
önmagának ad – táplálja önmagát, kutatva, kielégítve és felfrissítve önmagát. Ha jól 
élünk, sokakat tudunk táplálni a legtáplálóbb étellel: a könyörület és bölcsesség 
gyümölcseivel. Végül felfedezhetjük, hogy ahelyett, hogy ételre lenne szükségünk az 
utazáshoz, mi vagyunk az étel egymás utazásához, és legmélyebb szükségletünk és 
örömünk nem a puszta fogyasztás, hanem az, hogy ilyen tápláló étel legyünk 
másoknak. Mindannyian egy jelképes jászolban születtünk, hogy spirituális étel 
legyünk másoknak, és szólítanak minket, hogy fedezzük fel saját egyedi 
hozzájárulásunk módját. 
 
Olyan meglep , hogy valami olyan földhözragadt, mint amilyennek az étkezés tűnik, 
mégis központi hatalmi helyzetet foglalhat el kulturális és spirituális életünkben? 
Tovább kutatva meg kell vizsgálnunk, hogy mit választunk arra, hogy megegyük. Mi 
rejlik ételválasztásaink mögött? 

Ételünk eredete: vagy növény, vagy állat 

Kultúránkban a különbség az állatokból és növényekb l származó étkezési cikkek 
között néha szándékosan homályos és figyelmen kívül hagyott. Bár a nyilvánvalót 
világosan felismerve képessé tesszük önmagunkat a mélyebb megértésre. 
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A növényi eredetű étel leggyakrabban gyümölcsök és magvak, amelyeket bizonyos 
növények szabadon kibocsátanak. Például a gabonaszemek, mint a búza, zab, rizs, 
kukorica, árpa, quinoa, rozs és köles a gabonafélék magjai és termései. A hüvelyesek, 
mint a szója, csicseriborsó, lencse, borsófélék, babfélék és földimogyoró a hüvelyes 
növények magvai. A gyümölcs-zöldségek, mint a paradicsom, tökfélék, paprika, okra, 
tojásgyümölcs és uborka az egynyári növények gyümölcsei és magvai. Fák és más 
növények által kibocsátott gyümölcsök és magvak alkotnak sok egyéb, általunk 
fogyasztott növényi ételt; ilyen az alma, narancs, banán, papaja, avokádó, 
kenyérgyümölcs, dinnye, sz l , citrom, szilva, szibarack, cseresznye, kajszi, olíva, 
füge, datolya, és más gyümölcsök: szeder, eper, áfonya, vörös áfonya, málna és egyéb 
bogyósok; pekándió, dió, mogyoró, makadámia, kesú, mandula, kókusz, és más 
diófélék; és napraforgómag, szezámmag, tökmag, kakaó, lenmag, feny mag, és 
egyéb magvak. Egyes élelmiszerek magterm  virágok, mint a brokkoli, karfiol, 
kelbimbó és articsóka, vagy földalatti gombák spórát hozó termései, mint a gombák, 
vagy keményít tartalmú gumók, mint a burgonya és édesburgonya. Némelyik gyökér, 
mint a sárgarépa és cékla, vagy levelek, mint a mángold, káposzta és saláta, vagy 
szárak, mint a spárga, zeller, vagy cukornád. 
 
A tányérunkon lév  növényi ételek mögött gyümölcsösöket látunk és kerteket, 
szántóföldeket, erd ket és évszakokat, és növényeket gondozó és ápoló embereket. 
Ha bio módszerrel, fenntarthatóan és kisüzemi módszerekkel termesztik ket, akkor 
látjuk a Föld szépségét és b ségét, ahogy finom és egészséges ételeket terem 
gondos, és a természet ritmusával harmóniában dolgozó kezeknek. 
 
Alaposan megnézve látjuk, hogy eme ételek fogyasztása nagyon kevés szenvedést 
okoz; a legtöbb növényi étel gyümölcs és mag, amit fűfélék, lágyszárúak, fák, 
kúszónövények és más növények bocsátanak ki. Továbbá, az állatoktól eltér en, 
amelyek mozgékonyak, és ezért idegrendszerre van szükségük 
fájdalomreceptorokkal, hogy segítse ket az önkárosító viselkedés elkerülésében, a 
növényekben nincs semmi, ami a fizikai idegrendszerhez vagy a 
fájdalomreceptorokhoz hasonló. Mivel gyökeret eresztettek és mozdulatlanok, ezért 
nincs értelme, hogy a természet megadjon vagy kifejlesszen olyan mechanizmusokat, 
ami a fájdalom érzését lehet vé téve segítené ket. * 
 
Az állati eredetű étel vagy a halott állatok húsa és szervei, vagy étel céljából 
eltulajdonított állati váladékok. Az ételek el z  osztályába tartozik különböz  állatok 
izom eredetű húsa, akiket a kultúránk legtöbb ételének központi elemét alkotó 
élelmiszerek el állítása miatt ölnek meg. A halak és kagylók húsára általában az 
állatfaj nevével utalunk, például tonhal, harcsa, lazac, homár, rák, garnéla. Bár 
kétéltűeket és hüll ket az USA-ban néhány országnál kevésbé gyakran fogyasztanak, 
békát, tekn st és alligátort mégis tenyésztenek, hogy emberi fogyasztásra 
békacombot, és tekn s- és alligátorhúst állítsanak el . 
 

                                                           
* Bár egyesek érvelhetnek, hogy a növények mégis képesek a szenvedésre, ez csak további 
ok lenne arra, hogy ne fogyasszunk állati eredetű ételeket, mert óriási mennyiségű gabonát 
igényel a hús, tojás, tejtermék és tenyésztett hal el állítása. A legel k miatt és ennek a 
gabonának a megtermesztése miatt az erd k, prérik és az állatok él helyeinek elpusztítását, 
továbbá a tengeri ökoszisztémák pusztulását is igényli. További részleteket a 11. fejezetben 
talál. 
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A madarak húsára is az állatfaj nevével utalunk, mint amikor csirkét, pulykát, kacsát, 
emut és fácánt eszünk, és gyakran teszünk különbséget a különböz  fajta és színű 
húsok között, például melle és lába, fehér hús és sötét hús. A fentiekkel szemben a 
többi eml s húsát ritkán említjük faj alapján, hanem mint adott módon vágott húst, 
például bélszín, hátszín, dagadó, fart , lapocka, borda, rostélyos, szegy, disznóhús, 
szalonna, borda, borjú, bárány, vadhús, birka, darált marhahús, hamburger, hot dog, 
felvágott, kolbász és sonka. Egyes bels  szerveket is elfogyasztanak, különösen fiatal 
eml sök veséjét és máját, kacsák és libák felhizlalt máját (foie gras), ritkábban a 
gyomorszövetet (pacal), és bizonyos állatok szívét, nyelvét, agyát és lábát (ezt néha 
disznósajtnak nevezik). A szoptató anyatehenek, juhok és kecskék tejét isszák, és vaj, 
joghurt, tejszín, és sokféle sajt formájában eszik. Az utóbbit tejoltóval, a levágott borjúk 
gyomrát borító réteg felhasználásával állítják el , a tejet kicsapva. Madarak tojásait is 
eltulajdonítják ételként, csakúgy, mint a méhek testéb l kiválasztott mézet. 
 
A növényekkel szemben, amelyek természetesen állítanak el  egészséges és tápláló 
ételeket kevés, vagy nulla szenvedéssel, az állatokat rutinszerűen elnyomják és 
megtámadják ket, hogy megszerezzék a húst, tejet és tojást, amit mi emberek 
eszünk. Ez egyértelműen szenvedéssel jár, hiszen mindannyian teljes bizonyossággal 
tudjuk, hogy kést ragadni, és egy kutya, tehén, macska, csirke, nyúl vagy ember 
b rébe belevágni teljesen más, mint belevágni egy paradicsom vagy sz l  b rébe, 
hogy egy sertés lábába való harapást nem lehet összehasonlítani azzal, amikor 
beleharapunk egy friss almába. A híres etológus, Konrad Lorenz egyszer 
megjegyezte, hogy bárki, aki nem látja a különbséget egy kutya és egy saláta 
felszeletelése között, az legjobb, ha a társadalom érdekében öngyilkosságot követ el. 
Ma tudjuk, hogy minden gerinces állatnak van központi idegrendszere 
proprioceptorokkal, amelyek különböz  fájdalmas ingerekre érzékenyek, köztük 
vágásra, égésre, nyomásra, szorításra, áramütésre, hidegre és melegre, ártalmas 
szagokra, horzsolásra és karcolásra, és pszichológiai fájdalmat éreznek, ahogy mi 
éreznénk, amikor fizikailag korlátozzák ket, ellopják t lük a gyermekeiket, vagy bels  
késztetéseiket rendszeresen akadályozzák. 

A tagadás kultúrája 

Minél er sebben hagyunk valamit figyelmen kívül, annak annál nagyobb hatalma van 
felettünk, és annál er sebben hat ránk. A modern módszerekkel el állított állati 
eredetű ételeket kitartó figyelemmel vizsgálva elkerülhetetlenül nyomort, 
kegyetlenséget és kizsákmányolást találunk. Ezért, ha ételünk állati eredetű, akkor 
kerüljük az alapos vizsgálódást, és az elkerülésnek és tagadásnak ez az étkezésre, 
legalapvet bb tevékenységünkre és létfontosságú szertartásunkra alkalmazott 
gyakorlata automatikusan átjut teljes közösségi és magánéletünkbe. Tudjuk, mélyen 
belül, hogy nem nézhetünk alaposan sehová, mert ha ezt tesszük, mélységében meg 
kell néznünk azt az óriási szenvedést, amit ételválasztásaink közvetlenül okoznak. 
Ezért megtanuljuk, hogy felszínesek és szándékosan vakok maradjunk azokra az 
összefüggésekre, amiket láthatnánk. Különben lelkiismeretfurdalásunkat és 
bűntudatunkat túl nehéz lenne elviselni. Az elismert igazság túl er sen ütközne az 
önmagunkról alkotott képpel is, súlyos megértésbeli viszályokat és érzelmi zavarokat 
okozva. Úgy döntünk, hogy figyelmen kívül hagyjuk, és ezáltal azt választjuk, hogy 
tudatlanok és figyelmetlenek leszünk. 
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Azáltal, hogy nem vagyunk hajlandók és képesek látni, szembesülni vele és vállalni a 
felel sséget azért a rejtett, tengernyi borzalomért, amit legalapvet bb tevékenységünk 
okoz azoknak, akik ugyanolyan érz  lények és sebezhet k, mint mi, kettéhasítjuk 
magunkat, az udvariasság és el zékenység skizofrén állapotába, ami kényelmetlenül 
él együtt azzal az irgalmatlan kegyetlenséggel, ami felszínre jut, bármikor állati eredetű 
ételt eszünk. Úgy gondolom, ez a szakadék az az alapvet , fel nem ismert seb, amit l 
mi, modern emberek szenvedünk, és ebb l természetesen és elkerülhetetlenül 
következik sok egyéb seb és válaszfal. Ez olyan mély és szörnyű, hogy tabu a 
nyilvános megvitatása. 
 
Azt választva, hogy vakok leszünk arra, amit valójában teszünk, amikor ételt vásárlunk, 
készítünk és eszünk, nemcsak azzal a horrorral és szenvedéssel szemben tesszük 
önmagunkat vakká, amire buzdítunk és amit megeszünk, hanem a a minket körülvev  
világ szépségével szemben is. Ez az elsajátított képtelenség arra, hogy ténylegesen 
lássuk és értékeljük ennek a Földnek a lenyűgöz  szeretetreméltóságát, lehet vé 
teszi, hogy erd ket és óceánokat dúljunk fel, és szisztematikusan elpusztítsuk a 
természetes világot. Érzéketlenné válva a szenvedésre, amit naponta okozunk 
védtelen állatoknak, a teremtés szépségére és ragyogására is érzéketlenné válunk, 
amit elnyomunk, és amit l minden étkezéssel elválasztjuk magunkat. 
 
Gyerekek és feln ttek millióinak érzéketlenné tétele – oly hatalmas léptékben, amit a 
megkínzott állatok millióinak elfogyasztása megkíván – elveti az emberi er szak, 
háború, szegénység és kétségbeesés számtalan magját. Ezek a következmények 
elkerülhetetlenek, mert soha nem arathatunk örömöt, békét és szabadságot 
önmagunknak, miközben mások ártalmának és rabszolgává tételének magjait vetjük 
el. Beszélhetünk szeretetr l, kedvességr l, szabadságról és gyengédebb világról, 
mégis a tetteink azok – különösen, amelyeket szokványosan folytatunk – amik 
meghatározzák a jöv  kimenetelét, amit mi és mások meg fogunk tapasztalni. Az 
er szak ciklusai, amelyek történelmileg és korunkban is terrorizálják az embereket, a 
napi étkezéseink er szakjában gyökereznek. Bár az állatok nem tudnak úgy 
visszavágni, ahogy más emberek tudnak, irántuk való er szakosságunk visszaüt ránk. 

A kegyetlenség örökl dése 

A haszonállatok bezárásával és megölésével er szakot hozunk testünkbe és 
elménkbe, és mély, visszavonhatatlan módokon megzavarjuk énünk fizikai, érzelmi, 
mentális, társadalmi és spirituális dimenzióit. Ételünk megkívánja, hogy ragadozóként 
táplálkozzunk és ekképp tekintsünk magunkra, gyakorolva és igazolva azt a ragadozó 
viselkedést és intézményrendszert, ami az ellentéte a spirituális fejl déssel együtt járó 
befogadókészségnek és kedvességnek. Mivel a kegyetlenség elkerülhetetlen a 
haszonállatok bezárásában, megcsonkításában és lemészárlásában, gyerekkorunktól 
arra kényszerítenek minket, hogy a kegyetlenség zavart és figyelmetlen elkövet i 
legyünk. 
 
Soha, egyikünk se döntött tudatosan és szabadon úgy, hogy állatot eszik. Mind 
örököltük ezt kultúránktól és neveltetésünkb l. Bármely élelmiszerbolt bébiétel 
osztályára menve ezt azonnal látjuk: marha ízesítésű bébiétel, csirke, borjú és bárány 
bébiétel, és még sajtos lasagna bébiétel is. Jószándékú szül k, nagyszül k, barátok 
és szomszédok már olyan régt l fogva ránk er ltették az állatok húsát és váladékait, 
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hogy nem is emlékszünk rá. Csecsem ként fogalmunk sincs, hogy mi valójában a 
„borjú”, „pulyka”, „tojás”, vagy „marha”, vagy honnan származnak. Nem tudjuk, milyen 
horrorral sújtanak tehetetlen teremtményeket, hogy létrehozzák a könnyen elérhet  
kotyvalékokat, amit aztán fogzó kis szánkba kanalaznak. Lassanként jövünk rá, és 
mire rájövünk, az ezzel járó kegyetlenség és perverzitás természetesnek és 
normálisnak tűnik nekünk. 
 
Sosem mondják el nekünk, hogy mi, emberek, nem arra lettünk teremtve, hogy a 
kultúránkra jellemz , nagy mennyiségű állati ételt együk. Sosem mesélnek nekünk a 
széls séges bezártságról, a rutinszerű, érzéstelenítés nélküli kasztrálásról és más 
csonkításokról, és a brutális és gyakran elrontott gyilkolásokról, amelyek ránk 
bámulnak minden nap a táljainkból és tányérjainkról, és amit gondolkodás nélkül 
rágcsálunk tévénézés, olvasás vagy beszélgetés közben. 
 
Így napi étkezéseink – legmélyebb és legáldottabb kapcsolatunk a Földdel és a 
végtelen spirituális tudatosság rejtélyével – a figyelemelvonás, elnyomott érzékenység 
és bűntudat szertartásává válnak, a szívet kitáró hála, összekötöttség, áldottság és 
szeretet szertartása helyett. Az ár, amit ezért fizetünk, felmérhetetlen, és többek közt 
közéjük tartozik velünk született intelligenciánk és könyörületünk eltompulása, és a 
béke, szabadság és öröm azt követ  elvesztése. 

Az intelligencia sorvadása 

Az intelligencia az értelmes összefüggések észrevételének képessége, és ez igaz 
minden él  rendszerre, mint az emberek, állatok, közösségek és társadalmak. Az 
olyan napi szertartásokban való részvétel, ami elnyomja összefüggéseket észlel  
képességünket, súlyosan gátolja intelligenciánkat, még a jelenlegi úgynevezett 
információb ség közben is, és elpusztítja képességünket, hogy hatékonyan 
foglalkozzunk az általunk életre keltett súlyos problémákkal. Mivel járatosak vagyunk 
abban, hogy elzárjuk magunk el l az állatoknak általunk okozott szenvedést, 
természetesen és elkerülhetetlenül járatossá válunk abban, hogy elzárjuk magunk el l 
a szenvedést, amit éhez  embereknek, él  bioszisztémáknak, háború sújtotta 
közösségeknek és jöv  nemzedékeknek okozunk. A visszajelzés erélyes elfojtásában 
való gyakorlottságunk miatt könnyen elterelik a figyelmünket és manipulálnak minket 
vállalati érdekek, amelyek profitja a fontos összefüggések észrevételére való 
képtelenségünkre épül.  
 
A könyörület erkölcsi intelligencia: ez az összefüggések észrevételének képessége, 
és az azt követ  késztetés mások szenvedésének enyhítésére. A kognitív 
intelligenciához hasonlóan ezt elfojtja az állatok megevésének gyakorlata. A 
szétkapcsolás minden étkezéskor gyakorolt képességét talán még vérfagyasztóbb 
alakban látjuk a modern tudósban, amint kutyákat lassan halálra fagyaszt, hogy az 
emberi fiziológiát tanulmányozza, a modern katonában, aki a tehetetlen polgári 
lakosság szemébe néz és megöli ket, a vadászokban, akik a sport nevében védtelen 
állatokat becsapnak, üldöznek és megölnek, és számtalan más törvényes és 
elfogadott kulturális tevékenységben. 
 
Amíg lényegét tekintve olyan kultúra maradunk, amelyik az állatokat csupán 
árucikknek és ételnek tekinti, kevés a remény a fennmaradásunkra. A szisztematikus 
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figyelmen kívül hagyása, elnyomása és kizárása annak, ami napi étkezéseink alapja, 
szétkapcsol minket bels  bölcsességünkt l és az érzést l, hogy jóságos és áldott 
univerzumhoz tartozunk. Aktívan figyelmen kívül hagyva összekötöttségünket 
elkerülhetetlenül Föld- és öngyilkosságot követünk el, és lemondunk a velünk született 
intelligenciáról és könyörületr l, ami vezetne minket. 

Én-te, vagy én-az 

Az 1920-as években Martin Buber filozófus bemutatott és szavakba öntött egy 
lényeges megkülönböztetést a másokkal való kapcsolatainkban és az abból adódó 
énképünkben – ennek fontosságát egyre inkább felismerik. Felvetve azt, hogy 
énképünket nem elszigetelve alakítjuk ki, hanem inkább másokkal meglév  
kapcsolatainkon át, továbblépett, és azt mondta, hogy amikor másokhoz úgy 
viszonyulunk, hogy k tudatosak, vannak érzéseik, élményeik, vágyaik és céljaik, 
akkor „én-te” énképet alakítunk ki. Amikor másokhoz mint tárgyakhoz viszonyulunk, 
amelyeknek nincs jelentékeny vágyuk, céljuk, vagy saját tudatosságuk, akkor „én-az” 
énképet alakítunk ki. Én-te énképet alkotva tiszteletet és érzékenységet mutatunk 
mások és önmagunk iránt. Én-az énképet alkotva hajlamosak vagyunk másokhoz mint 
felhasználandó tárgyakhoz viszonyulni. Ez az én-az énkép a természet, az állatok és 
más emberek egyre gyengébb és személytelenebb képéhez vezet, és bels  
megkeményedéshez, ami megvéd minket bárki vagy bármi fájdalmának az érzését l, 
akit vagy amit használunk, fogyasztunk vagy kihasználunk. Buber szerint az én-az 
énkép bels  érzéketlenséget kíván meg és táplál, ami örökké fokozódó sóvárgáshoz 
vezet, hogy több dolgot fogyasszunk. Ez az ironikus és lehetetlen kutatás a boldogság 
és beteljesülés után a tárgyiasított, különálló, sóvárgó én által, amely másokat élvezet 
és nyereség céljából használandó eszközökké redukál, ez az els dleges hajtóer  a 
fogyasztói társadalom, elszabaduló iparosodás, nagyvállalati kapitalizmus és 
környezeti és társadalmi pusztulás mögött, amit ez a mentalitás elkerülhetetlenül 
megjelenít. 
 
Míg Buber meglátásai feltétlenül provokatívak és tanulságosak, úgy tűnik, nem vette 
észre az én-az énképért felel s mélyebb dinamikát: a születésünk óta tanult 
ételválasztásokat, amelyekben rejtélyes, érzékeny és értelmes lényeket folyamatosan 
és kétely nélkül puszta étel-tárgyakká redukálunk, hogy használjuk, megöljük és 
megegyük ket. 
 
Figyelemreméltó, gondolhatnánk, hogy Buber nem vette észre ezt az elég nyilvánvaló 
összefüggést több, mint Ő0 éven át elmélkedve és írva az én-te és én-az 
mentalitásokról. Még inkább figyelemreméltó viszont az, hogy az utóbbi száz évben a 
természettudományok, humán tudományok és humán tárgyak sok ezernyi vezet  írója 
és kutatója közül láthatólag senki, egyetlen mondatot sem produkált a témában! E 
nagy elmék koruk leginkább újító és bátor alakjai közé tartoztak, akik hajlandók 
kockáztatni a vitát és merészen ajánlanak a világnak új gondolatokat a szociológiában, 
társadalomelméletben, pszichológiában, filozófiában, rendszerelméletben, 
tudományban, gazdaságtanban, történelemben, kormányzásban, antropológiában, 
teológiában, összehasonlító vallástanban és spiritualitásban. (1) Hogy lehet az, hogy 
ami oly központi és nyilvánvaló az életünkben és gondolkodásunkban – bánásmódunk 
a haszonállatokkal –, azt oly sokan, oly sokáig figyelmen kívül hagyják, és láthatatlan 
számukra? Hátborzongató elgondolkodni a modern kor nagy elméi által és róluk 
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alkotott könyvek, cikkek, esszék, el adások és dokumentumfilmek hegyein – és 
észrevenni, hogy mennyire kimondhatatlan ez a téma. A gondolat, hogy a rutinszerű 
er szak a haszonállatokkal szemben a f  hajtóer  lehet az emberi szenvedés és 
háború mögött, sikeresen maradt gyakorlatilag teljesen elképzelhetetlen a mai napig. 
 
Még a radikálisabb jelenkori hangok sem voltak hajlandók vagy képesek komolyan 
foglalkozni a kérdéssel, mint ahogy gyakorlatilag az összes író és vezet  sem az 
emberi potenciál, spirituális, környezeti, társadalmi igazságossági, holisztikus 
egészségi és békemozgalmakban. (2) Ez semmiképp sem akar kritika lenni e remek 
emberek, hozzájárulásaik és gondolataik felé, hanem inkább azt az elképeszt  
ellenállást kívánja hangsúlyozni, ami kultúránkat jellemzi, amikor szembesül az azt 
meghatározó viselkedéssel, ami oly áthatóan nyilvánvaló, mint a sajtburgerreklámok 
és a sült csirke, de ugyanakkor oly láthatatlan, mint a leveg , és nyugtalanítóan 
megközelíthetetlen. 
 
Ez amiatt van, hogy mind beleegyeztünk abba, hogy ezt az igazságot mindenáron 
figyelmen kívül kell hagyni. Carl Jung egyik számottev  hozzájárulása volt az árnyék 

stípus (archetípus) karakterének kifejtése: az, ami az én és amit magába foglal, de 
tagad és elnyom. Bár el van nyomva, az árnyék hallatni fogja hangját, és mindig 
ártalmas és talán alattomos módokon fog kivetít dni. Rossz bánásmódunk a 
haszonállatokkal messze a legnagyobb kulturális árnyékunk. Kollektív bűntudatunk 
nemcsak arra késztet minket, hogy elrejtsük az er szakot, amit megeszünk, hanem 
arra is, hogy áttegyük a gyakorlatba: agresszív életmódunkban, filmekben, 
könyvekben, játékokban és más médiában, és az er szakban, amit közvetlenül vagy 
közvetve egymással szemben elkövetünk. 

Mind rejtélyek vagyunk 

Folyamatos viselkedésünk a haszonállatok árucikké alakítására amellett, hogy 
alapvet en megsérti a természetes rendet és óriási, fel nem ismert szenvedést okoz 
nekünk és a többi állatnak, arra nézve is vakká tesz minket, hogy valójában mik 
vagyunk mi, és a többi állat.* 
 

Tévedünk, ha puszta fizikai entitások szintjére degradáljuk önmagunkat, amelyek 
születnek, élnek egy ideig, és meghalnak. A többi állathoz hasonlóan alapvet en nem 
fizikai lények vagyunk; lényegében tudatosság vagyunk. Mind a végtelen teremt  
rejtélyes er  kifejez dései vagyunk, amely szüli és fenntartja a megnyilvánuló 
univerzumokat, és testünk és elménk szent, mint ahogy minden teremtmény teste és 
elméje az. Az állatoknak hozzánk hasonlóan vannak érzéseik és vágyaik; fészket 
raknak, párosodnak, éheznek, és életük tudatos alanyai. Minden er feszítést 
megtesznek, úgy mint mi, hogy elkerüljék a szenvedést és halált, és megtegyék azt, 
ami elhozza nekik a boldogságot és beteljesedést. 
 

                                                           
* Fontos itt „többi állatot” mondani, mert különválasztani ket t lünk egy kirekesztési taktika, 
amit az eme lényekkel szembeni kizsákmányolás és kegyetlenség fenntartásához 
használnak. Ez alátámasztja azt az abszurd nézetet is, hogy az emberek nem állatok – 
eml sök testtel, aggyal, mirigyekkel, nemz szervekkel, késztetésekkel, és idegrendszerrel. 
Érzünk fájdalmat és élvezetet, mint a többi állat, és érzünk, álmodunk és társadalmilag 
köt dünk fajtársainkhoz, mint a többi állat. 
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Hogy alapvet en mik vagyunk mi, emberi lények, az egy hatalmas rejtély. A tudomány, 
vallás, oktatás és kormány intézményei végs  soron nagyon keveset tettek, hogy 
feltárják el ttünk bármilyen mély értelmű, átalakító módon, hogy a lényeget tekintve 
mik vagyunk mi, emberek. Talán ugyanolyan rejtélyesek maradunk önmagunk 
számára, mint Mózes, Buddha, Konfúciusz és Jézus napjaiban voltunk. Egyesek 
mondhatják, hogy többet tudunk, és biztosan többet fejl dtünk; mások mondhatják, 
hogy kevesebbet tudunk arról, ami igazán fontos, és jobban elterel dik a figyelmünk 
és nagyobb tudatlanságban élünk, mint az el z  korokban. Senki sem mondhatja 
azonban, hogy nem vagyunk rejtélyek önmagunk számára, minden tudományos és 
teológiai vizsgálódás ellenére. És ahogy nem tudjuk, hogy valójában mi egy férfi vagy 
egy n , azt sem tudjuk, hogy mi egy kanca vagy egy cs dör, vagy egy kutya, egy 
elefánt, egy sas, egy delfin, egy csirke, egy kardhal, egy rák, egy alligátor, egy egér, 
egy pillangó, egy földigiliszta, egy méh vagy egy házilégy. 
 

k mind végtelenül rejtélyesek számunkra, talán még jobban, mint önmagunk. k 
valóban mások, és e lényeges megértésnek az alázat, csodálat és tisztelet érzését 
kellene kiváltania bennünk. 
 
Sajnos azonban mentális kategóriákat találunk fel a végtelenül rejtélyes lényekre, 
amelyekkel találkozunk, mint például „feketék”, „rabszolgák” és „pogányok”, vagy 
„haszonállatok”, „vadállatok”, „kártev k” és „laboratóriumi állatok”. E kategóriák, és az 
er szak, amivel az így kategorizált nagyszerű lényeket illetjük, alapvet en nem 
változtatják meg vagy csorbítják azt a szent és titokzatos természetet. Ezek csak 
elhomályosítják és a torzult gondolkodás rabságába ejtik az elménket, ami a 
kizárólagos és öncélú hozzáállásunkból fakad. Az összes élet spirituális forrásának 
fénye minden teremtményre ragyog. Látva és felismerve ezt a fényt másokban, ket 
és önmagunkat is felszabadítjuk. Ez a szeretet. Ezt nem látva – gyakran azért, mert 
sose tapasztaltuk, hogy mások látják bennünk – bebörtönözzük magunkat, 
összetévesztve a felszínes fogságot a mélységgel és a szabadsággal. 
 
A többi állatot csupán étel céljából kihasználandó állatnak látva oly mélyen megsértjük 
a nélkülözhetetlen harmónia szövetét, hogy önmagát rabságban tartó kultúrát hozunk 
létre, gyakran anélkül, hogy felismernénk. Az ember ember feletti uralma szükséges 
kinövése az ember haszonállatok feletti uralmának. Ahogy Jim Mason bemutatja az 
„An Unnatural Order” c. művében, er s történelmi kapcsolat van a többi ember 
rabszolgasorba döntése és a haszonállatok rabszolgasorba döntése között. Az 
elnyomásnak és kirekesztésnek ez a rabságba dönt  mentalitása áll a középpontjában 
annak a spirituális betegségnek, ami lehet vé teszi, hogy háborúzzunk a Földdel és 
egymással. 

A szeretet megértés 

Amikor fiatal voltam, gyakran tűn dtem azon, vajon kultúránknak tényleg ilyennek kell-
e lennie. Felfedeztem, hogy nem kell. Mind a legalapvet bb hozzájárulást tehetjük a 
kulturális átalakuláshoz és a világbékéhez az ételeinkkel, ami a legdönt bb 
kapcsolatunk kultúránkkal és a természetes világgal. 
 
Megértést hoz az az er feszítés, hogy fejlesszük tudatosságunkat és túllássunk azon 
az er teljes kulturalizáción, amin átmentünk. A megértésb l gyógyulás, jóindulat és 
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szabadság fakad. A szeretet megért. A megértés révén megragadhatjuk 
felel sségünket és egy er vé válhatunk, hogy áldjuk a világot életünkkel, ahelyett, 
hogy megbízás útján fenntartanánk a szétkapcsoltságot és kegyetlenséget. A 
tudatossággal viselkedésünk természetesen megváltozik, és a viselkedés egyedi 
változásai a kapcsolatok hálózatán átgyűrűzve társadalmi átalakuláshoz vezethetnek, 
és mindenkinek elhozhatják a szabadság, öröm és kreativitás új dimenzióit. Az egész 
a természetes renddel való legintimebb és legmesszebb ható kapcsolatunkkal 
kezd dik, legf bb spirituális jelképünkkel és legalapvet bb társadalmi 
szertartásunkkal: az étkezéssel.  
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2. fejezet  
 

KULTÚRÁNK GYÖKEREI 
 
 
 

„Minek nekem véres áldozataitok sokasága? – mondja az Úr – Elegem van 
kosáldozatokból és a hízott állatok hájából; bikák, bárányok és bakok vérében nem 

lelem kedvemet. ...kezetek csupa vér. Mosakodjatok meg, tisztítsátok meg 
magatokat, távolítsátok el gonosz tetteiteket szemem elől!” 

– IZAJÁS KÖNYVE 1:11, 1ő-16 
 

„A kegyetlenség az állatokkal olyan, mintha az ember nem szeretné Istent... van 
valami olyan rettenetes, olyan sátáni azoknak a kínzásában, akik sosem ártottak 

nekünk, és akik nem tudják megvédeni magukat, teljesen a hatalmunkban vannak.” 
– JOHN HENRY NEWMAN BÍBOROS 

 
 

Az állattartó kultúra 

Legtöbben nem úgy tekintünk kultúránkra, mint állattartó kultúrára. Körülnézve f leg 
autókat, utakat, külvárosokat, városokat és gyárakat látunk, és bár vannak hatalmas 
gabonamez k, és a mez n legel  jószág, talán nem jövünk rá, hogy szinte az összes 
gabonát állati takarmánynak termesztik, és a madarak, eml sök és halak számtalan 
milliárdjai, akiket elfogyasztunk, a szemünk el l elzárt, nagyüzemi telepeknek nevezett 
hatalmas koncentrációs táborokban vannak bezárva. Bár ez ma nem olyan nyilvánvaló 
nekünk, mint el deinknek volt pár ezer évvel ezel tt, a mi kultúránk, az övékhez 
hasonlóan, lényegében egy állattartó kultúra, ami az állatok birtoklása, árucikké tétele 
és megevése köré szervez dik. 
 
Nagyjából tízezer évvel ezel tt történt, hogy Irak északkeleti részén, a kurd 
dombvidékeken vándorló törzsek elkezdték háziasítani a juhot, és óriási 
következményekkel járó forradalmat indítottak el. (1) Az antropológusok szerint ez 
eme törzsek vadászati módszereib l fejl dött ki, akik elkezdtek követni konkrét vadjuh 
nyájakat, gyérítették ket, és fokozatosan ellen rzésük alá vonták mozgásukat, 
táplálékukat és szaporodási életüket. Végül elsajátították a hím juhok kasztrálását és 
megölését, hogy a nyáj f leg n stényekb l álljon, néhány kossal; ebb l megtanulták a 
szelektív szaporítást, hogy kívánatosabb tulajdonságokkal bíró állatokat hozzanak 
létre. A kecskét a jelek szerint nem sokkal a juh után háziasították, ezt követte 
nyugaton és északon kétezer évvel kés bb a szarvasmarha, majd a ló és a teve újabb 
2-Ő ezer évvel kés bb. (2) Fokozatosan kialakult a tulajdonbirtoklás, a férfi vérvonal és 
a vérvonal tisztaságának érzelmileg er sen töltött koncepciója, amire b ven van 
bizonyíték, mire az írott történelem nagyjából Ő ezer évvel ezel tt elkezd dött. 
 
Úgy tűnik, nyugati kultúránknak két f  gyökere van: az ókori Görögország és az ókori 
Közel-Kelet. A legkorábbi fennmaradt írásokat olvasva ezekt l a kultúráktól nagyjából 
háromezer évvel ezel ttr l, például Homérosztól az Iliászt és az Odüsszeiát, és az 
Ószövetség leírását az ókori királyokról és háborúikról, azt látjuk, hogy ezek a kultúrák 
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a húsevés, állattartás, rabszolgaság, er szakos hódítás, férfi fels bbrendűség és a 
többnyire férfi isteneik el tt bemutatott állatáldozatok körül szervez dtek. 
 
A régi állattartó kultúrák számára a bekerített állatok nemcsak táplálék voltak, hanem 
vagyon, biztonság és hatalom is. Az els  pénz és a t ke els  formái juhok, kecskék és 
szarvasmarha voltak, csupán mivel ezek kézzelfogható értékű, elfogyasztható tulajdon 
voltak. (3) Valójában a kapitalizmus szavunk a latin „capita”, azaz fej szóból ered, ami 
a szarvasmarha és birka darabszámát jelzi. Az els  kapitalisták az állattartók voltak, 
akik földért és t kéért harcoltak egymással és létrehozták az els  királyságokat, 
melyek jellemz i a rabszolgaság, rendszeres háborúk, és a gazdag marhatulajdonos 
elit kezében összpontosuló hatalom voltak. Az angol pecuniary (pénzügyi) szavunk a 
szarvasmarhát jelent  latin pecus szóból származik, és az ókori római dénáriusz érmét 
azért nevezték így, mert tíz szamár volt az értéke. (Ő) Az ókori állattartó kultúrákban 
tehát az állatállomány határozta meg az arany és ezüst értékét – a haszonállatok 
voltak a vagyon és hatalom alapvet  értékmér i. Ez a tény bepillantást nyújt nekünk 
az állattartás és tehenészet mai napig fennmaradó politikai hatalmába. 
 
A nagy, er s állatok árucikké és rabszolgává tételével a nyugati kultúra ókori el dei 
olyan alapvet  gondolkodásmódot és világnézetet hoztak létre, ami kultúránk szívében 
ma is él. Riane Eisler: The Chalice and the Blade című könyve, és Jim Mason: An 
Unnatural Order című könyve összefoglalja és elemzi a történészek és antropológusok 
munkáját, érdekes néz pontból mutatva be az értékrend alapvet  változását, ami 
akkor következett be, amikor az ember elkezdett uralkodni a nagy haszonállatok felett, 
és azt, ahogyan ezek a változások a mai napig hatnak ránk. 
 
Fontos itt megjegyezni, hogy a történelem tanulmányozása és értelmezése 
közismerten szubjektív. Saját egyedi életünkben észrevehetjük, hogy múltunk 
tapasztalata és megértése változik, ahogy mi változunk. Ez nyilván igaz hatalmas és 
összetett, emberek milliói által létrehozott kollektív múltunkra is. Amikor a történelem 
el tti kort – az írásos feljegyzések el tti kulturális múltunkat – próbáljuk megérteni, 
akkor az még szubjektívebbé válik. Ahogy Cynthia Eller történész írja, „A történelem 
el tti kor még egy hatalmas és nagyrészt üres vászon. Ezért hihetetlenül eltér  
forgatókönyveket lehet festeni rá, az egyedi gondolkodók elfogultságától függ en.” (ő) 
 
Riane Eisler sok antropológus és író – különösen Marija Gimbutas, Jacquetta Hawkes 
és Merlin Stone – munkájára támaszkodva kijelenti, hogy alapvet en kétféle 
társadalom volt, amelyekre úgy utal, mint partneri és uralkodói. A partneri 
társadalmakban a férfiak és n k lényegében egyenl k és együttműködve dolgoznak 
együtt, és Eisler azt kísérli meg bemutatni, hogy sok tízezer éven át ez volt általános 
az emberi életben, a patriarchális uralkodói kultúrák elterjedése el tt, amelyek az 
állattartáson alapultak. Ez a relatíve új jelenség ő-7 ezer évvel ezel tt Gimbutas szerint 
az úgynevezett Kurgán invázió miatt történt, harcias állattartók betörésével Közép-
Ázsiából Kelet-Európába és a Földközi-tenger medencéjébe. Olyan kultúrát hoztak 
magukkal, ahol a férfiak a n ket ingóságnak tekintették. Úgy tűnik, 2 évezred alatt 
három hullámban jöttek, er szakosan megtámadva, elpusztítva és alapvet en 
megváltoztatva a régebbi, békésebb partneri társadalmakat. (6) Eisler, Gimbutas és 
mások szerint ezek a régebbi kultúrák általában összegyűjtött és termesztett 
élelmiszereket ettek, a termékenység istenn it imádták, termékeny völgyekben hoztak 
létre településeket, a fémeket fegyverek helyett inkább edények készítésére 
használták, és nem háborúztak. A behatoló uralkodói kultúrák állatokat tartottak és 
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f leg állati húst és tejet fogyasztottak, er szakos férfi isteneket imádtak, mint Enlil, 
Zeusz és Jehova, dombtet kön telepedtek le és azokat er dítették, a fémeket 
fegyverek készítésére használták, és állandóan versengtek és háborúztak. Eisler 
szerint az er szakos konfliktus, versengés, a n k elnyomása és az osztályharc nem 
szükségszerű jellemz i az emberi természetnek, hanem a hódító állattartó kultúrák 
által behozott társadalmi nyomás és kondicionálás viszonylag új termékei, amelyeknek 
uralkodói értékrendjét örököltük. 
 
Honnan jöttek ezek a hódító patriarchális kultúrák, és mi tette ket ilyenné? Egy 
kés bbi, Sacred Pleasure című könyvben Eisler James DeMeo földrajztudós 
kutatómunkáját idézi, aki a kurgán hódítók és más állattartók terjeszked  vándorlását 
durva éghajlati változásoknak tulajdonítja, ami „az események bonyolult sorozatát 
indította el – éhség, társadalmi káosz, föld elhagyása és tömeges vándorlás –, ami 
végül alapvet  változáshoz vezetett el” az ember kulturális evolúciójában. (7) Mint 
Eisler rámutat, az állattartás „szárazsághoz vezethet”, és „a környezet kimerülésének 
és az egyre ritkább legel területek feletti fokozódó gazdasági versengésnek az ördögi 
körét – és így a territoriális határok feletti er szakos versengés hajlamát – idézheti el .” 
(8) Hozzáteszi, hogy az állatok tartása az uralkodói kultúrák pszichológiai 
megkeményedését váltja ki: 
 

...a pásztorság lényegében él lények rabszolgaságán alapul, lényekén, akiket ki fognak 
használni az általuk el állított termékekért... és akiket végül meg fognak ölni... Ez segít 
megmagyarázni a pszichológiai páncél kialakulását (vagy a „gyengéd” érzelmek 
elhalását), amir l DeMeo úgy gondolja, hogy jellemezte a patrisztikus vagy uralkodói 
társadalmak eredetét. Továbbá, amint egyszer valaki hozzászokik ahhoz, hogy (húsért, 
sajtért, tejért, b rért, és így tovább) rabszolgaként tartott állatokból él, gyakorlatilag 
életben maradásának egyetlen forrásaként, akkor könnyebben hozzászokik ahhoz is, 
hogy más emberi lények rabszolgaságát elfogadhatónak tekintse. (9) 

 
Hogy valóban léteztek-e korábbi kultúrák, amelyek békésebbek, jobban társulásra 
orientáltak és egyenl ségpártiak voltak, ahogy Eisler és sokan mások állítják, vagy az 
er szakos konfliktus, a férfiak és a versengés mindig uralta az ember társadalmi-
gazdasági kulturális intézményeit, ez a tudósok között még er sen vitatott kérdés. Ami 
azonban tagadhatatlannak tűnik, az a nagy, táplálék céljából tartott állatok rabszolgává 
és árucikké tételének hatása az ember tudatosságára. Jim Mason e tekintetben 
továbbviszi Eisler munkáját, és további történelmi és pszichológiai összefüggéseket 
határoz meg az állatok elnyomása és az emberek elnyomása között. Rámutat, hogy a 
mez gazdasági forradalom mélyreható változásokat hozott az si gyűjtöget  
kultúrákba, átalakítva kapcsolatukat a természettel, az abba belemerül b l olyanná, 
amelyik attól elválik és azt kontrollálni igyekszik. Ebb l az elválásból kétféle 
mez gazdaság alakult ki – növényi és állati – és a különbség közöttük jelent s. A 
növénytermesztés és kertészkedés n iesebb munka; a növényeket gondozzák és 
ápolják, és ahogy a természet ciklusával dolgozunk, része vagyunk egy folyamatnak, 
ami az életet növeli és szaporítja. Ez életigenl  és alázatos munka, ami meger síti 
helyünket az élet hálózatában. Másik oldalról a nagy állatok tartása vagy az 
állattenyésztés mindig a férfiak dolga volt, és kezdett l fogva nyers er t igényelt a nagy 
erejű állatok bezárása, ellen rzése, rzése, ivartalanítása, és végül a megölése. 
 
Mason hangsúlyozza azt a fontos hatást is, amit, úgy tűnik, az állatok gyakorolnak az 
ember pszichológiai fejl désére és egészségére, továbbá azokat az er szakos 
pszichoszociális tulajdonságokat, amiket a kutatók szerte a világon megfigyelnek a 
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nagy állatokat tartó kultúrákban. Paul Shepard és Anthony Leeds antropológusokat 
idézve megjegyzi, hogy Shepard 
 

...megmondja a véleményét az állattartó kultúrák f  er sségér l mindenütt a világon: 
’Aggresszív ellenségesség a kívülállók felé, felfegyverzett család, viszály és rajtaütés 
egy férfi központú hierarchikus szervezetben, háború a vadászat helyettesítésére, 
kidolgozott áldozati eszközök, monomániás büszkeség és gyanakvás.’ (10) 

 
Mason e tekintetben rámutat a hasonlóságokra a közel-keleti sivatagi törzsek, Kelet-
Szibéria csukcsi rénszarvas állattartói – „akik szeretnek dicsekedni ’az er  
fitogtatásával, a merész tettekkel, az er szakos és h si viselkedéssel, a határtalan 
kitartással és energiaráfordítással’” – és a mi amerikai cowboy/rodeó kultúránk között. 
(11) 
 
Eisler, Mason és mások munkája alapján láthatjuk, hogy a társadalom, amiben ma 
élünk, a modern folytatódása a Közel-Keleten és a Földközi-tenger keleti 
medencéjében kialakult állattartó kultúráknak, és ennek a kultúrának a központi, 
meghatározó nézete még ugyanaz: az állatok birtoklásra, használatra és megevésre 
való árucikkek. Ennek kiterjesztéseként a természetre, földre, er forrásokra és 
emberekre is úgy tekintünk, mint birtoklásra, használatra és kizsákmányolásra való 
árucikkekre. Bár nekünk, egy állattartó, állatokat fogyasztó kapitalista kultúra modern 
lakosainak ma ez logikusnak tűnik, e nézetnek óriásiak a következményei: az állatok 
árucikké tétele jelölte kultúránkban az utolsó igazi forradalmat, teljesen újraértelmezve 
az ember kapcsolatát az állatokkal, a természettel, az istenivel, és egymással. 
 
A régi állattartó kultúrákban az állatok fokozatosan átalakultak közös világunk rejtélyes 
és izgalmas lakótársaiból puszta tulajdontárgyakká, melyeket használatra, eladásra, 
kereskedésre, bezárásra és megölésre szántak. Már nem lévén vadak és szabadok, 
egyre nagyobb tiszteletlenséggel és er szakkal bántak velük, és végül megvetend vé 
és alacsonyabbrendűvé váltak a kialakuló kultúra állattartóinak szemében. (12) A 
vadon él  állatokra csak mint a t két jelent  állatállomány potenciális veszélyforrására 
kezdtek tekinteni; hasonlóképp, más emberi lényeket is kezdtek az állatállomány 
veszélyforrásainak tekinteni, vagy egy rajtaütés potenciális célpontjának, ha voltak 
állataik. A t kegyűjtés els dleges stratégiája a harc volt másokkal, szarvasmarháik és 
juhaik megszerzéséért; a gavyaa, a háborút jelent  si árja szanszkrit szó jelentése 
szó szerint „vágy több szarvasmarhára”. (13) Úgy tűnik, a nagy állatok árucikké 
tételekor történ  születésük óta köt dik egymáshoz a háború, az állattartás, a 
n iesség elnyomása, a kapitalizmus, és a több t ke/állatállomány iránti vágy. 
 
Minél nagyobbak és er sebbek voltak a tenyésztett állatok, annál vadabbnak, 
kegyetlenebbnek és er szakosabbnak kellett lenni e kultúráknak, hogy sikeresen 
uralkodjanak felettük, és megvédjék ket a fosztogató vadállatoktól és emberekt l. 
(1Ő) A legnagyobb állat a szarvasmarha és a ló volt, és a Közel-Keleten és a Földközi-
tenger keleti medencéjében kialakuló marhatartó kultúrák évezredeken át 
elképzelhetetlenül brutális háborúkban álltak egymással és a gyengébb népekkel, 
fokozatosan, er szakkal terjesztve kultúrájukat és állattartó értékrendjüket egész 
Európában és Ázsia nagy részén. Végül ugyanez a marhatartó kultúra Európából 
átterjedt Amerikára. A mai napig tovább terjed olyan nemzetközi vállalatokon keresztül, 
mint a ConAgra, Cargill, Smithfield és McDonald’s, továbbá a Világbank és az ENSZ 
által támogatott projektek, vallási misszionáriusok és olyan jótékony szervezetek 
révén, amelyek terjesztik az állatok rabszolgaságát, mint pl. a Heifer Project. 
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A mai, úgynevezett nyugati civilizációvá vált si kultúra lényege volt az emberek 
abszolút fels bbrendűsége az állatok felett, amit a napi étkezésekkel meger sítettek. 
Az emberek vagyonát és presztizsét abban kezdték mérni, hogy hány állatot birtokolt, 
és mekkora legel  földterület felett uralkodott. A fiatal fiúk példaképe a sikeres 

skapitalista lett, a férfias pásztor és harcos: kemény, higgadt, érzelmileg hűvös, aki 
rendíthetetlen er szakra képes. A n k, az állatállomány és az elfogott és meghódított 
emberek vagyontárgyak voltak, hozzájárulva a t ke teljes mennyiségéhez; a háborúk, 
bár borzalmasak voltak a harcolók és általában a népesség számára, a gazdag 
arisztokrácia által használt hatékony módszerek voltak az állatállomány/t ke, föld, 
hatalom és presztizs növelésére. 
 
Hasznos a felismerés, hogy az uralkodás mentalitása, ami jellemz  a kultúrára, 
amelybe születtünk, a különbségek észrevételéb l és hangsúlyozásából, és a 
hasonlóságok tagadásából táplálkozik, mert az állatok rabszolgaként tartásához és 
megöléséhez mindannyiunknak ezt kell gyakorolnunk. Az állatok pásztoraiként és 
elnyomóiként folyamatosan gyakorolnunk kell azt, hogy magunkat másként és t lük 
különállóként lássuk, fels bbrendűként és különlegesként. Természetes emberi 
könyörületünket el lehet nyomni, megtanulva mások kirekesztését, és azt, hogy 
lényegében önmagunktól eltér nek lássuk ket. Erre a kirekesztésre szükség van a 
rasszizmushoz, elitizmushoz és háborúhoz, mert ahhoz, hogy másoknak ártsunk és 
uralkodjunk felettük, szét kell törnünk azt a köteléket, amit szívünk természetesen érez 
irántuk. Az uralkodás mentalitása szükségszerűen a kirekesztés mentalitása. 
 
Ha alaposan megnézzük, nyilvánvaló, hogy az si állattartó kultúrák sok alapfeltevése 
és tevékenysége a mai napig meghatározza kultúránkat. Eme si kultúrák egy szem, 
legmeghatározóbb tevékenysége volt, ahogy ma is az, a rendszeres lakmározás 
azokból az ételekb l, amiket az elnyomott és kirekesztett állatok teste nyújtott. A 
háborúk még mindig egy vagyonos elitet gazdagítanak, miközben terheiket milliók 
viselik, és a világ gazdagjai gabonán és halon hizlalt állatokat esznek, míg a szegények 
éheznek. Kapitalista gazdasági rendszerünk és az azt támogató politikai, jogi és 
oktatási intézmények még mindig törvényesítik azt, hogy árucikké tesszük és 
kizsákmányoljuk az állatokat, a természetet és az embereket; hogy uralkodunk a 
hátrányos helyzetben lév k és idegenek felett; és a javak egyenl tlen és igazságtalan 
elosztását – a gyakran „versenynek” és „szabad kereskedelemnek” nevezett – rablás, 
elnyomás és háború révén. Ahogy társadalmilag fejl dtünk, tagadhatatlanul elértük 
bizonyos túlkapások csökkentését, és bizonyos védelem biztosítását a gyengék és 
sebezhet k számára. Egészében azonban el kell tűn dnünk, hogy fejl désünk miért 
ilyen lassú és nehéz. A válasz erre a tányérunkon van, és onnan kiterjed a 
hizlalótelepekig, vágóhidakig, kutatólaboratóriumokig, rodeókig, cirkuszokig, 
lóversenypályákig és állatkertekig, vadászatig, halászatig, csapdázásokig, börtönökig, 
háborúkig, a katonai-ipari komplexumig, és az él világ általunk történ  
meger szakolásáig és pusztításáig. 

A püthagoraszi alapelv 

„Amíg az emberek tömegesen ölik az állatokat, egymást is ölni fogják. Valóban, aki a 
gyilkosság és fájdalom magját veti el, nem arathat örömöt és szeretetet.” 

– PÜTHAGORASZ 
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Több mint kétezer évvel ezel tt az ókori Görögországban Püthagorasz egyértelműen 
megértette és kifejezte az állatok iránti könyörületen alapuló pozitív forradalom 
szükségességét. A ma zseninek tartott Püthagorasz – akinek felfedezései még most 
is rendkívüli jelent ségűek – egy rejtély marad, egyes észrevételeit lelkesen elfogadjuk 
és használjuk, míg másokról nem veszünk tudomást. Tételei a matematika és 
geometria nélkülözhetetlen alapjait alkotják és lehet vé tették az építészet, tervezés, 
szerkesztés, térképészet, navigáció és csillagászat ezt követ  fejl dését. Püthagorasz 
és tanítványai felfedezték és használták a harmonikus frekvenciák elveit is, amelyek a 
rezg  hangközök alapját alkotják, ezért Püthagorasznak tulajdonítják a nyugati zene 
alapjául szolgáló hét hangú skála megalkotását, matematikailag pontos rezgési 
viszonyaival. 
 
Mindezeken a területeken kultúránk lelkesen átvett és hasznot húzott Püthagorasz 
zsenijéb l, de a mögöttük lév  alapelvet, amit tanított, és ami szerint élt – könyörület 
minden élet iránt –, azt sokkal nehezebb elfogadnunk. Egyértelmű tanítása, hogy 
boldogságunk alapja az, hogy az állatokkal kedvesen bánunk, ihletet adott Platónnak, 
Plutarkosznak, Plotinusznak, a gnosztikusoknak és a keresztény egyház korai 
atyáinak, és 18ő0-ig, a vegetáriánus szó megalkotásáig mindenkit püthagoreusnak 
neveztek, aki tartózkodott az állatok megevését l. Ma is kísért minket az általa 
hangoztatott alapelv, hogy soha nem arathatunk örömöt és szeretetet, miközben az 
állatokkal bánva a fájdalom és halál magvait vetjük el. 
 
Kétezer évvel Püthagorasz után jött a nagyszerű Leonardo da Vinci, egy másik zseni, 
akinek művészete és felfedezései el segítették a reneszánsz megszületését. 
Kultúránk ismét figyelmen kívül hagyta jöv be látó szavait étkezéseink iszonyatos 
következményeir l: „Fiatalkorom óta lemondtam a hús használatáról, és el fog jönni 
az a kor, amikor az emberiség úgy fog tekinteni az állatok megölésére, ahogy most az 
emberek megölésére tekint.” (1ő) Ugyanez volt a helyzet Albert Einsteinnel, aki azt 
írta, „Semmi sem fogja annyira javítani az ember egészségét és növelni az élet 
fennmaradásának esélyét a Földön, mint a vegetáriánus étrendre való fejl dés”; és 
Mahatma Gandhival, George Bernard Shaw-val, Emily Dickinsonnal, Albert 
Schweitzerrel és másokkal – boldogan elfogadjuk ajándékaikat, kivéve, ahol széttörik 
az állattartó kultúra tabuját, és megkérd jelezik az állati ételek fogyasztásának szent 
tehenét. 

A vegán forradalom 

A régi állattartó kultúra alapértékei még mindig meghatározzák kultúránkat, mint ahogy 
f  szertartása is, az árucikké tett állatok elfogyasztása. Mély késztetésünk, hogy a 
megértés és életmód spirituálisan érettebb szintjére fejl djünk, és olyan társadalmi 
rendet hozzunk létre, ami több igazságot, békét, szabadságot, egészséget, 
ésszerűséget, jólétet, fenntarthatóságot és boldogságot tesz lehet vé, abszolút 
megkívánja azt, hogy véget vessünk az állatokat tárgyként, elfogyasztandó ételként 
tekint  nézetnek, és áttérjünk egy növényi alapú étkezési módra. Ez óriási mértékben 
áldana minket, felszabadítva az er szak rutinszerű gyakorlása, tagadása és 
kisugárzása alól, és segítene, hogy kapcsolatainkban az egyenl séget és szeret  
kedvességet ápoljuk, továbbá fejlesszük képességünket a bels  nyugalomra. A 
befogadókészség és érzékenység magvait elvetve és ápolva összekötöttségünk 
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megértését, és a békében élés képességét arathatjuk le. Ez sok bels  gyomlálást 
jelent, mert az állattartó kultúra, amelybe beleszülettünk, a versengés, önhittség, 
szorongás és szétkapcsoltság magvait vetette el bennünk. Az állatokat és embereket 
valakiknek látva valamik helyett, és a tudatosságot és könyörületet fejlesztve 
ápolhatjuk magunkban az együttműködés és gondoskodás magvait. Áldottak vagyunk 
másokat áldva. Ha másokat használunk vagy kirekesztünk, vagy megpróbáljuk 
ellen rizni és elnyomni ket, akkor belegabalyodunk a szenvedésbe, és még jobban 
rabjaivá válunk az állattartó kultúra alapvet  orientációját jelent  különállóság 
illúziójának. 
 
Amikor tudatosan odafigyelünk ételválasztásaink következményeire, és 
lelkiismeretesen elfogadjuk a növényi alapú étkezést, elutasítva a részvételt az állatok 
elnyomásában és a tudatosság ehhez megkívánt tompítását, akkor mély értelmű 
nyilatkozatot teszünk. Ez összefüggéseket meglátó képességünkb l ered, és meg is 
er síti azt. Az érzékenység, gyógyulás és könyörület erejévé válunk. Egyszemélyes 
forradalommá válunk, minden elfogyasztott ételünkkel hozzájárulva egy új világ 
alapjához. Eszméinket másokkal megosztva el segítjük talán a legfelemel bb és 
leginkább gyógyító hatású forradalmat, amit kultúránk valaha is átélt. 
 
Az a helyzet, hogy amikor a különböz  forradalmakról beszélünk, amelyek állítólag 
átalakították kultúránkat, mint az ipari forradalom, tudományos forradalom, és az 
információs-kommunikációs forradalom, akkor nem vesszük észre az összképet. 
Valójában ezek egyike sem forradalom, mert mind teljesen az áruvá tétel, 
kizsákmányolás és uralkodás kultúrájának rendszerén belül zajlottak le. Ezek a 
„forradalmak” nem változtatták meg ezeket a mélyben meghúzódó kulturális értékeket; 
ha bármit, akkor tovább er sítették azokat! Egy igazi forradalomnak ezeknél sokkal-
sokkal alapvet bbnek kell lennie. 
 
A forradalomnak, amire a béke, szabadság és boldogság iránti vágyunk miatt szükség 
van, új alapokat kell biztosítania kultúránk számára, eltávolodva az elnyomás és 
szétkapcsoltság állattartó értékrendjét l, a tisztelet, kedvesség, egyenl ség, 
érzékenység és összekötöttség állattartás utáni értékrendje felé. Mindenekfelett ennek 
a forradalomnak meg kell változtatnia kapcsolatunkat étkezéseinkkel – legtöbbet 
gyakorolt szertartásunkkal – és ételünkkel, leger sebb bels  és küls  jelképünkkel. 
 
Egyetlen tett sem karolja fel e forradalmi változásokat alapvet bb, gyökeresebb és 
pozitívabb módon, mint a növényi alapú étrend elfogadása etikai okokból. Egyetlen tett 
sem rombolóbb hatású a fennálló állattartó rendre, mint a tudatosság fejlesztése azért, 
hogy túljussunk azon a nézeten, amely szerint az állatok puszta árucikkek. 
 
Ébredezünk az állatok árucikké tételének és a rajtuk való él sködésnek a rossz 
álmából. A könyörület forradalma, ami tudatosságunkban és kultúránkban növekszik, 
megkívánja, hogy abbahagyjuk az állatok megevését nemcsak öncélú egészségi vagy 
gazdasági okokból, hanem a szívünkb l is: azért, mert tör dünk az állatokkal, az 
emberekkel, és az életek egymáshoz kapcsolódó, hatalmas hálózatával, aminek 
ártanak és amit elpusztítanak az állati alapú ételek. A szó, ami összefoglalja az e 
mögött lév  erkölcsöt és indítékot, úgy hangzik, „vegán”. Donald Watson 19ŐŐ-ben, 
Angliában használta el ször. Watson nem volt elégedett a „vegetáriánus” szóval, mert 
nem teszi érthet vé az indítékot, és csak a hús étrendb l való kihagyásáról szól. Fogta 
az angol ’vegetarian’ szónak az els  három és utolsó kett  betűjét, de teljesen 
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másképp akarta kiejteni, hogy hangsúlyozza forradalmi fontosságát. Definíciója az 
angliai Vegán Társaság alapító okiratában így szól:  
 
A veganizmus egy filozófiát és életmódot jelöl, amely igyekszik kizárni – amennyire 
csak lehetséges és praktikus – az állatok kizsákmányolásának és a velük szembeni 
kegyetlenségnek minden formáját, étel, ruházat, vagy bármilyen más célból; és tágabb 
értelemben el segíti az állat nélküli alternatívák fejlesztését és használatát az 
emberek, állatok, és a környezet javára. (16) 
 
A „vegán” szó újabb és nagyobb kihívás, mint a vegetáriánus, mert minden érz  lényt 
belefoglal az érdekeltségi körébe, és lényegében etikai néz pontból foglalkozik a 
szükségtelen kegyetlenség minden formájával, a könyörület indítékával, az egészség 
vagy tisztaság helyett. Egy si eszmére utal, amit sok évszázada hangoztatnak, 
különösen a világ spirituális hagyományaiban. A kiterjed  befogadókészség 
mentalitását mutatja, és képes elfogadni a tudományt és lényegében az összes vallást, 
mert az univerzális béke, igazság, bölcsesség és szabadság iránti vágy 
megtestesülése. 
 
A jelenkori vegán mozgalom a szeret  kedvességen és a másokra gyakorolt 
hatásunkra való odafigyelésen alapul. Forradalmi, mert túllép az állattartó kultúra 
kegyetlen lényegén, amelyben élünk, és elutasítja azt. Az összekötöttség él  
igazságán alapul, és ezért tudatosan csökkenti a szenvedést, amit az állatoknak, 
embereknek és bioszisztémáknak okozunk; mindannyiunkat felszabadít a puszta 
árucikké válás rabszolgasága alól. Egy új tudatosság születését jelzi, az intelligencia 
és könyörület feltámadását, és a kegyetlenség és elnyomás alapvet  elutasítását. 
Fajunk jöv jének egyetlen valódi reménysége, mert az okkal foglalkozik, ahelyett, hogy 
csupán az okozatok miatt aggódna. Ebb l az új tudatosságból lényegében bármit 
elérhetünk; azt az alapokat érint  pozitív személyes és kulturális átalakulást jelképezi, 
amire vágyakozunk, és azt igényli, hogy változtassunk valami alapvet  dolgon: az 
étkezési szokásainkon. 
 
Furcsa, hogy átalakulást akarunk anélkül, hogy változnunk kellene! Mégis, a ma 
szükséges alapvet  átalakulás a legalapvet bb változást igényli – változást az étellel 
és az állatokkal való kapcsolatunkban, ami változást fog okozni a viselkedésünkben. 
Egyesek számára egyszerűen vegánná válni felszínes lépésnek tűnik – tényleg meg 
tud változtatni minket valami, ami ilyen egyszerű? Igen! Látva a gyerekkori 
programozás erejét és kultúránk tehetetlenségét és érzéketlenségét az állatokkal 
szembeni er szak iránt, a hiteles, elkötelezett vegánná válás csak valódi spirituális 
áttörés eredménye lehet. Ez az áttörés érlelés és törekvés gyümölcse; azonban ez 
nem a vége, hanem a kezdete a további spirituális és morális fejl désnek. A 
veganizmus még azok között is rendkívül ritka, akik spirituálisan törekv nek tartják 
magukat, mert a korai szociális kondicionálás er it olyan nehéz átalakítani. Mégis erre 
szólítanak fel minket; különben kultúránk nem fog elérni semmit, csak további 
pusztítást és végül öngyilkosságot.  
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3. fejezet  
 

AZ INTELLIGENűIA TERMÉSZETE 

 
 
 
 

„Nem kellene azt hinnünk, hogy minden lény az ember létezése kedvéért létezik. 
Ellenkezőleg, az összes többi lény is saját kedvéért lett szánva, és nem bármi más 

kedvéért.” 
– MAIMONIDÉSZ 

 
 

„Ha valaki higgadtan nézi azt a zűrzavart, amit az ember a történelemből csinált, 
nehéz elkerülni azt a következtetést, hogy valami beépített mentális rendellenesség 

sújtja, ami az önpusztítás felé űzi.” 
– ARTHUR KOESTLER 

 
 

A taburól, hogy ne tudd, kit eszel meg 

A haszonállatok árucikké és rabszolgává tételének és megölésének univerzális 
gyakorlatához a tudatosság elfojtására van szükség, és ez hozza létre azt a „beépített 
mentális rendellenességet”, ami nemcsak önmagunk, hanem e Föld más él lényeinek 
és rendszereinek elpusztítása felé is űz minket. Mivel a haszonállatok 
kizsákmányolásának és a kegyetlenkedésnek ez a gyakorlata mostanra normálisnak, 
természetesnek és elkerülhetetlennek számít, ezért láthatatlanná vált. Bár ez alapvet , 
lényegében továbbra is figyelmen kívül hagyják a folytonos nyilvános vitákban arról, 
hogy miért vannak a létez  problémáink, és hogyan oldhatjuk meg azokat. A 
figyelmesség eme hiánya klasszikus értelemben tragikus. (Az ókori görög 
tragédiákban a f h s minden esetben jellemének hibái miatt bukik el és pusztul el, 
melyek közt legf bb az önhittség és korlátoltság.) Ez nyilván abból a tényb l fakad, 
hogy az írók, szónokok, kutatók, teológusok, orvosok, politikusok, üzletemberek, 
gazdaságkutatók, a vezet  és befolyásos pozíciókban lév k, és mindenki más, mind 
rendszeresen esznek kegyetlenül tartott állatokból származó ételeket, és közösen 
inkább eltussolnák e viselkedés felkavaró következményeit. 
 
Kultúránk arra bátorít minket, hogy mind legyünk mindenev k. A „mindenevés” találó 
leírása lett kultúránknak, ahogy globális ökoszisztémákat fogyaszt el és tesz tönkre. 
Ez ironikus módon igaz egyéni szinten is. Az élelmiszertermelés iparosodása miatt 
mesterségesen színezett, ízesített, finomított, feldolgozott, sugárkezelt, manipulált és 
vegyszerekkel teli termékeket eszünk, meger sítve, hogy lényegében véve bármit és 
mindent megeszünk. Szakadatlanul bombáznak minket a cégek hirdetései, hogy 
nyeljünk le bármit, és hála jól begyakorolt képességünknek, hogy tudatosságunkat 
elzárjuk attól a horrortól, amit étkezéseink során rendszeresen elfogyasztunk, 
tudatosságunkat könnyű hasonlóképp elzárni az ételünkben lév  mérgez  
tartósítószerekt l és vegyszermaradványoktól. Még akár büszkék is lehetünk arra, 
hogy nem vagyunk válogatósak abban, amit megeszünk. Amellett, hogy ez 
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megbízható profitot nyújt az egészségügynek és a gyógyszeriparnak, ez a mentalitás 
vezet el közösen létrehozott „mindent faló” kultúránkhoz. Falánk étvággyal mohón 
vágyakozik, hogy szinte bármit elfogyasszon, a természet szépségét és sokszínűségét 
átalakítva kütyükké, játékokká és ételekké, amikért sóvárgunk, és amik sose elégítik 
ki bels  éhségünket, de elkerülhetetlenül figyelmünk elterel déséhez, 
szenvedélyrabsághoz, frusztrációhoz és a környezet pusztulásához vezetnek. Falánk 
éhségünk terhét az állatok viselik, mindig sebezhet n. Szenvedésük végül visszatér 
hozzánk is. 
 
Az állatok elfogyasztása így a fogyasztói társadalomnak – modern világunk 
álvallásának – a fel nem ismert alapja. A fogyasztói társadalom csak akkor virulhat, 
amikor szétválasztva érezzük magunkat, és ezt fogyasztással kívánjuk helyrehozni, 
ami egy torzult kísérlet a magasabb renddel való újbóli kapcsolódásra. Mivel 
legnagyobb érzéketlenné válásunk az evéssel – fogyasztásunk legszentebb, 
nélkülözhetetlen és meghatározó tettével – jár együtt, ezért szükségszerűen 
érzéketlenné vált fogyasztók leszünk, egyre fokozódó falánk étvággyal. Ironikus 
módon az állatok árucikké tételével olyan rendszert hoztunk létre, ami végül 
elkerülhetetlenül minket is árucikké alakít. Értékünket dollárban mérik, ahogy a 
szarvasmarhát kilóra árulják. 
 
Mivel lényegében mind mindenev k vagyunk, kegyetlenségünk láthatatlan és 
kimondhatatlan, mint egy hatalmas családi titok. John Bradshaw, Virginia Satir és 
mások, akik az utóbbi huszonöt évben igyekeznek rávilágítani a családok 
működésképtelenségének pszichológiai következményeire, hangsúlyozzák, hogy 
minél kevésbé működik egy család, annál több a titka. (1) A titkok azok a folytatódó, 
szenvedélyrabsággal és visszaéléssel járó viselkedések, amikr l sosem beszélnek. A 
gyermekbántalmazás, szexuális bántalmazás, kábítószerfügg ség és alkoholizmus 
olyan kulturális titkok, amiket a gyógyuláshoz fel kell tárni, nyíltan elismerni, és aztán 
nyílt beszélgetésben feldolgozni. A működésképtelen családokban a titkok és árnyak 
eltemetve és fájdalmasan feloldatlanul maradnak, és szégyenként, öngyilkos 
hajlamként, agresszióként, er szakként, érzelmi eltávolodásként és pszichológiai 
fásultságként nyilvánulnak meg. Működésképtelen kulturális családunk legnagyobb 
titka borzalmas brutalitásunk a haszonállatokkal szemben, és ez az árnyék er szakos 
és öngyilkos viselkedés felé űz minket. A működésképtelenségr l szóló folytonos 
vitákban a titkot sosem említik, s t nem is ismerik el, mert mindenev ként, és így a 
visszaélés hallgatólagos elkövet iként nem akarunk beszélni róla. Ezért 
er feszítéseink, hogy megértsük a családok működésképtelenségét, a tudatosságot 
csak bizonyos mértékig tudják fokozni. Ezek az er feszítések mégis létfontosságúak, 
mert a szükséges el készít  munka részét alkotják, hogy szembesüljünk a nagyobb, 
mélyebb, alapvet bb, végzetesebb titokkal: a haszonállatokkal szembeni szakadatlan 
és rejtett visszaélésünkkel.  
 
Természetes és egészséges az az elfojtásra kerül  bűntudat és bánat, amit a horror 
miatt érzünk, amit rutinszerűen és hatékonyan okozunk az állatoknak azért, hogy 
megegyük ket. Taszítanak minket azok, akik másokat bűntudat nélkül kínoznak vagy 
gyilkolnak, és szociopataként vagy pszichopataként lecsukjuk ket. Mégis kínozzuk és 
megöljük az állatokat, akik ugyanúgy éreznek fájdalmat és félelmet, mint mi, és bár 
próbáljuk eltussolni és kisebbnek tekinteni az általunk okozott szenvedésüket, mélyen 
belül tudjuk, hogy ez szükségtelen, borzalmas, és erkölcstelen. 
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Van egy közmondás: gyakorlat teszi a mestert. Ha golfot és teniszt gyakorlunk, profi 
golfozók és teniszez k leszünk, és a golf és tenisz a részünkké, és életmódunk 
részévé válik. Ha zenét, művészetet, színjátszást vagy harcművészetet gyakorlunk, 
ezekben válunk profikká, hatnak ránk és életmódunk részévé válnak. Ha a 
nagylelkűséget, kedvességet és figyelmességet gyakoroljuk, jártasabbakká válunk 
abban, hogy nagylelkűbbek, kedvesebbek és figyelmesebbek legyünk másokkal, és e 
tulajdonságok lényünk részévé válnak. Ha a gyilkolást, hazudozást és lopást 
gyakoroljuk, járatosak leszünk a gyilkolásban, hazudozásban és lopásban, és e 
tevékenységek részünkké és életmódunk részévé válnak. Szakadatlanul és kitartóan 
gyakorolva a képességet, hogy elválasszuk a tányérunkon lév  hús, sajt, vagy tojás 
valóságát annak a szörnyűségnek a valóságától, amit egy érz  lény elviselt, hogy ezt 
nyújtsa, mesterré válunk abban, hogy érz  lényeket puszta tárgyakká, szerszámokká, 
eszközökké, tulajdonná redukáljunk. Járatosakká válunk a tompaságban és 
kikapcsolásban, abban, hogy nem érzünk együttérzést a szenvedést látva, amit mi 
követelünk azzal a vágyunkkal, hogy állati eredetű ételt együnk. A tagadás mestereivé 
válunk, abszolút elutasítva azt, hogy tudatosságunkban regisztráljuk tetteink 
következményeit. Ez a tagadás egyfajta bénasággá válik, ami akadályozza a hatékony 
és újító cselekvést. A csecsem kor óta gyakorolt napi étkezési szertartásaink miatt 
nagyon járatosak lettünk mások tárgyiasításának készségében. Ez óriási tragédia, és 
szinte nem is hagyjuk, hogy ez tudatosodjon bennünk. 
 
Templomainkban a lelkészek gyakran beszélnek arról a tragédiáról, hogy a tárgyakat 
szeretjük és az embereket használjuk, amikor ehelyett az embereket kell szeretnünk 
és a tárgyakat használnunk. Az istentisztelet után az emberek ételeket esznek, 
amelyben állatok váltak tárgyakká, hogy azokat használjuk, és ne szeressük. Ez a 
szertartásosan ismételt cselekedet hajt minket affelé, hogy az embereket pont úgy 
használjuk, mint az állatokat – tárgyakként. Belül mind tudjuk, hogy a többi állat 
ugyanúgy érez és szenved, mint mi. Ha tárgyakként használjuk ket, elkerülhetetlen, 
hogy más embereket tárgyakként használjunk. Ez egy személytelen univerzális 
alapelv, és nem szűnik meg attól, hogy nem veszünk róla tudomást. Matematikai 
pontossággal működik, ahogy Püthagorasz tanította: amit elvetünk az állatokkal való 
bánásmódunkban, végül azt aratjuk le életünkben. Mivel állattartó kultúránkban tabu 
ezt kimondani, vagy észrevenni ezt az alapvet  összefüggést, nyugodtan mehetünk 
templomba, tudva, hogy nem fognak szembesíteni minket egy olyan kényelmetlen 
kéréssel, hogy szeressünk minden él lényt, és egyiküket se használjuk tárgyként. 
 
Ez a tabu, hogy ne beszéljünk a haszonállatokkal való bánásmódról, annyira er s, 
hogy gyakran él  er nek érzem. Néhány évig vasárnap reggelente haladó szellemű 
templomokban és központokban beszéltem, jobbára Unity templomokban, és 
szemináriumokat tartottam az intuíció fejlesztésér l. Még látszólag haladó szellemű 
emberek csoportjához beszélve is azt vettem észre, hogy amikor elkezdem felhozni 
az állatokkal szembeni elkerülhetetlen kegyetlenség témáját – ami együtt jár tárgyként 
kezelésükkel –, és megevésük etikai és spirituális vonatkozásait, mintha egy 
láthatatlan pszichikai falat kellene áttörnöm, ami abszolút ellenáll e kifejtett gondolatok 
meghallgatásának. Úgy tűnik, ez a csoport tudat alatti, kollektív tagadása. 
 
Ez ironikus, hiszen a Unity mozgalom két alapítója, Charles és Myrtle Fillmore etikai 
vegetáriánusok voltak, akik elítélték az állatok árucikként kezelésével együtt járó 
szükségtelen kegyetlenséget, és felszólaltak a b rkötéses Bibliák használata, a 
sz rmeviselés, az állatok élveboncolása, vagy bármiféle károkozás ellen 
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„kistestvéreinknek az állatvilágban”. Er sen bátorították az embereket, hogy 
tartózkodjanak az állati eredetű ételek fogyasztásától. Charles kiterjedten írt a témáról, 
például 191ő-ben: „Ezért annak az Igazságnak a fényében, hogy Isten szeretet, és 
hogy Jézus azért jött, hogy kinyilvánítsa az  szeretetét a világon, nem hihetjük, hogy 
az  akarata az, hogy az emberek húst egyenek, vagy bármi mást tegyenek, ami 
szenvedést okozna az ártatlanoknak és tehetetleneknek. (2) 1920-ban azt írta, „Soha 
nem kell az univerzális békét keresnünk ezen a Földön, amíg az ember abba nem 
hagyja a haszonállatok gyilkolását.” (3) Charles és Myrtle együtt indították útjára a 
Unity Vegetarian Inn-t Kansas City külterületén, e szavak kíséretében: „A Unity Inn 
eszméje és célja annak bizonyítása, hogy az ember élhet, és jól élhet húsmentes 
étrenden.” (Ő) Ma, alig hetven évvel kés bb azt látjuk, hogy most az állati ételek 
elterjedtek az étlapon, és azt a vegán etikát, amit a Unity alapítói belesz ttek 
tanításukba, elnyomták és lényegében véve elfelejtették. 
 
Nem elszigetelt eset, ami a Unity-vel történt. Tudjuk, hogy a Buddha az állatok iránti 
könyörületet és a növényi alapú étkezés vegán etikáját tanította, mégis, ma sokan 
nevezik magukat buddhistának, és esznek állati eredetű ételeket. Er s érvek szólnak 
amellett, hogy Jézus és eredeti tanítványai az állatok iránti könyörület hasonló 
tanítását terjesztették, és – Keith Akers kutató szerint, például a Jézus elveszett 
vallása (The Lost Religion of Jesus) című könyvben – ezt az eredeti tanítást forgatta 
fel Pál és a kés bbi tanítványok, akiknek állati húsra fájt a foguk. (ő) Úgy tűnik, hogy 
arra van étvágyunk, hogy megegyük az állatokat, de arra nincs, hogy az általunk 
megevett állatok siralmas helyzetér l halljunk, vagy az emberek siralmas helyzetér l, 
akik az állatok iránti étvágyunk miatt szenvednek számtalan módon. 

Intelligencia: a kapcsolatok létrehozásának képessége 

Hogy jobban megértsük ételválasztásaink hatását tudatosságunkra és kultúránkra, 
hasznos, ha az intelligencia természetét a lehet  legszélesebb és legmélyebb 
értelemben megértjük. A rendszerelmélet jól elfogadott és hasznos keretet ad az 
intelligencia megértéséhez. Bár tudományos zsargont használ, az elvek, amiken 
alapul, összhangban vannak a világ si bölcs hagyományaival. A rendszerelmélet 
szerint minden önszervez d  rendszer intelligenciával rendelkez nek bizonyul, és 
ezek a rendszerek egymással kölcsönös kapcsolatban állnak bonyolult módokon, ami 
el segíti az életet. Az egyszerűbb rendszerek, mint a sejtek, nagyobb és bonyolultabb 
rendszereket alkotnak, mint a szervek és keringési rendszerek, amik még nagyobb és 
bonyolultabb rendszereket képeznek, mint a tölgyek, kacsák, tonhalak, birkák és 
emberek, melyek ligetekké, csapatokká, rajokká, nyájakká és falvakká állnak össze, 
ezek pedig erd ket, partmenti közösségeket, tengeri ökoszisztémákat, prériket és 
társadalmakat alkotnak. Ezek nagyobb rendszerekké állnak össze, például bolygókká, 
amik még nagyobb rendszerek részei. Minden rendszer egy egész, ami hozzájárul 
nagyobb egészekhez, és kisebb egészekb l áll. 
 
Egyszerűen megfogalmazva az intelligencia bármely rendszer képessége olyan 
kapcsolatok kialakítására, amelyek értelmesek és hasznosak annak a rendszernek 
más rendszerekhez való viszonyaiban. Gregory Bateson ökológus például az elmét 
úgy definiálta, mint szervez dési mintázatot, ami minden él  rendszer számára 
létfontosságú. Az elme nem korlátozódik az élet bizonyos formáira, hanem áthatja az 
ökoszisztémákat és az univerzumot is, mint a kölcsönható és szervez  „mintázat, ami 
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összekapcsol”. (6) A rendszerelmélet elismeri a nyilvánvaló intelligenciát, ami az 
egyedi emberi és állati intelligencián túl kiterjed a közösségekre, fajokra, 
ökoszisztémákra, Földre, és azon túl, és a másik irányban a szervek, sejtek és azok 
kisebb alkotóinak intelligenciájára. Nem nehéz látni, hogy az általunk ismert és 
tapasztalt valóság egészekb l áll, amelyek nagyobb egészek részei, és ezek a 
nagyobb egészek még nagyobb egészek részei. Minden rész össze van kötve minden 
más résszel, úgy, hogy vagy magában foglalja azt, vagy azzal együtt egy nagyobb 
egészben benne foglaltatnak. Minden egész rész intelligenciája abban a képességben 
rejlik, hogy visszajelzést kap és kapcsolatokat létesít az összes vele összefüggésben 
álló többi rendszerrel, és ezáltal kibontakoztatja eleve létez  képességét a nagyobb 
egészek szolgálatára. 
 
Egy zenekarban, mint egy közösségben, az intelligencia lehet vé teszi, hogy az 
egyének egyedi hozzájárulást tegyenek, miközben visszajelzést kapnak a nagyobb 
egészekt l, és értelmes, teljesen összefügg  módon szolgálják azokat. Az öröm kivirul 
az intelligens összekötöttség ilyen élményén keresztül – és az öröm lehet a végs  célja 
a határtalan, örökké virágzó és átalakító kecses táncnak, ami kialakul a számtalan 
egymásba rakott rendszer univerzális összjátékából, melyek mindegyike számtalan 
másikat foglal magában, és számtalan másikban benne foglaltatik. Látjuk, hogy végs  
soron egy lény sem különálló; mind összeköttetésben áll és mind az intelligencia 
nagyobb rendszerein belül alakul ki, melyek a részek számára fels bbrendűek és 
életadók. 
 
A legnagyobb egész, ami magában foglal minden atomot, minden sejtet, minden 
teremtményt, közösséget, bolygót, csillagot, galaxist és univerzumot, az a rész – 
mondjuk egy emberi egyed – számára felfoghatatlan, és ösztönösen úgy érezzük, 
hogy az isteni, végtelen, örök, mindentudó, és túl van minden dualizmuson. Szó szerint 
nincs semmi ezen a legnagyobb egészen kívül, semmi, ami nem „az”. Nyelvünk 
teljesen kudarcot vall „annak” a leírásában, mert a nyelv alaptermészetéb l adódóan 
tárgyakat és dolgokat alkot, és a végs  egész, amelyen belül minden jelenség, mint 
benne foglaltatott egész lakozik, az semmilyen értelemben sem dolog – az semmit l 
sem különálló. Ennek az univerzális egésznek az intelligenciája felölel minden 
látszólagos részt egészen le a legapróbbig, és minden részben, mint annak az 
intelligenciája él. Dualista gondolkodásunk ezt nem tudja közvetlenül felfogni, mert ez 
túl van az általunk ismert létezésen és tapasztaláson. Ezt az univerzális intelligenciát 
csak nem dualista módon lehet érzékelni, intuitív fogékonysággal egy bels  csendben, 
amit nem homályosítanak el koncepciók és kondicionált gondolkodás. 

Intelligencia, télosz, és tyúkok 

Az összes egymásba rakott egész – rendszerek, bolygók, közösségek, emberek, 
állatok, növények, sejtek, és így tovább – azért lehetséges, mert részt vesznek az 
univerzális intelligenciában, ami általuk és bennük működik. Ez az intelligencia az a 
képességük, hogy olyan kapcsolatokat létesítsenek, melyek létezésük szempontjából 
jelent ségteljesek, és szolgálják céljukat, vagy téloszukat. Minden egész rész télosza 
az, hogy szolgálja a nagyobb egészeket, amelyeken belül lénye létezik, és az 
univerzális intelligencia, amit a természetben látunk, az az összekötöttség és 
visszacsatolás e hálózatának a végtelenül bonyolult kiterjesztése. Egy adott lény 
intelligenciája ezért saját természetére specifikus, egészként, amit szolgálnak azok a 
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részek, amikb l áll, és részként, ami szolgálja a nagyobb egészeket, amikbe 
beágyazódik. Láthatjuk, hogy az intelligencia specifikus minden önszervez d  
rendszerre, és mindegyiknek egyedi teleológiája, vagy rendeltetése van, aminek 
beteljesítésére intelligenciája alkalmas. 
 
Például a tyúkként megnyilvánuló intelligencia fölöttébb alkalmas a tyúk 
rendeltetésének beteljesítésére, és belegondolva, ez az intelligencia lélegzetelállítóan 
összetett. Felügyeli és szabályozza a tyúk kapcsolatát azokkal az egészekkel, melyek 
az  rendeltetését szolgálják, azaz a sejtekkel és rendszerekkel a testében, lehet vé 
téve az emésztést, kiválasztást, megfelel  vérnyomást és keringést, látást, hallást, 
reagálást a környezetére, szaporodást, immunrendszer adta védelmet, hormonok és 
enzimek százainak szabályozását, és így tovább. A tyúkként megnyilvánuló 
intelligencia szintén ügyel más tyúkokkal és a környezetével való kapcsolatára, amint 
élelmet keres, megállapítja helyét közösségének csípési sorrendjében, éjszaka felszáll 
az ágakra, hogy biztonságban legyen, párosodik egy kakassal, megépíti a fészkét, 
védi a fészekalját, tanítja a kiscsibéit, hogyan találjanak élelmet, és így tovább. Ez az 
intelligencia teszi lehet vé azt is, hogy saját egyedi módján szolgálja a nagyobb 
egészeket, hozzájárulva a családjához, a csapatához és fajának folyamatos 
kifejez déséhez a fiatalok felnevelésével, részt véve a délkelet-ázsiai dzsungel 
ökoszisztéma közösségében, ahol a tyúkfélék évmilliók óta éltek és fejl dtek, és 
hozzájárulva az élet ünnepélyes kibontakozásához ezen a Földön és az 
univerzumban. 
 
Könnyen láthatjuk, hogy óriási mennyiségű intelligenciabefektetés van egy tyúkban. 
Az intelligencia mindeme küls  és magyarázható funkciói mellett a tyúknak van egy 
bels , szubjektív világa is, ami talán ugyanolyan fontos célja az univerzális intelligencia 
befektetésének. Talán soha nem ismerjük meg teljesen a tyúklét bels  érzéseit, de 
nyilvánvaló bárki számára, aki volt tyúkok körül, hogy érzések óriási skálájával 
rendelkeznek. Milyen érzés napokig ülni néhány tojáson, gondosan vigyázva rájuk, és 
rendszeresen forgatva ket, hogy melegen maradjanak? És habozás nélkül életet és 
testi épséget kockáztatni a kiscsibék szenvedélyes védelmében a ragadozók ellen, 
miután megszülettek? Talán mi emberek nem tudjuk azt érezni, amit a tyúk érez, vagy 
elvesztettük a képességet, hogy tiszteljük t, vagy átéljük az érzéseit, de ez nem jelenti 
azt, hogy az univerzális intelligencia, a végtelen teremt  jelenlét nem ismeri, értékeli, 
élvezi és szereti a tyúkot, és az  életét.  létezik, ahogy mi létezünk, egyedi 
intelligenciával, ami több szinten irányítja és beteljesíti t, és lehet vé teszi, hogy 
megfeleljen helyének a nagyobb rendben. Mint a miénk, az  intelligenciája is tartalmaz 
tudatosságot, érzelmeket, vágyakat, és központi idegrendszert fájdalomreceptorokkal. 

Az intelligencia és rendeltetés lerombolása 

Amikor er szakkal eltávolítunk egy tyúkot, halat, sertést, tehenet, vagy bármilyen 
állatot a természetes életéb l, hogy étel céljából korlátozzuk és manipuláljuk t, akkor 
módszeresen torzítjuk és frusztráljuk ösztönös intelligenciáját. A benne lév  
univerzális intelligencia nem tud többé szabadon működni, és hozzájárulni és 
gazdagítani a nagyobb egészek sok szintjét, amiket szolgál. Ez egy óriási és tragikus 
támadás lényének lényege ellen, és elpusztítja rendeltetését. Amikor állatokat étel 
céljából bezárunk, tönkretéve családjukat és közösségi kapcsolataikat, kiirtva 
kapcsolatukat a Földdel és él helyeikkel, és akadályozva intelligens hajlamaikat, akkor 
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nemcsak e lények ellen követünk el rendkívüli er szakot, hanem az intelligencia teljes 
összekötött rendszere ellen is, ami támogatja ket, és amit k szolgálnak. Eme 
er szak elkövetésével saját intelligenciánkat is károsítjuk. Nem is tudnánk ilyen 
terveket és tevékenységeket végrehajtani anélkül, hogy már el re le ne mondanánk 
igazi intelligenciánk és rendeltetésünk nagy részér l. Hogyan lehetne valaha is 
életcélunk az, hogy elraboljuk egy másik él lényt l élete célját? 
 
Az állattartó hagyomány örököseiként természetesen ezt megpróbáljuk ésszerűsíteni, 
és azt mondjuk, hogy a haszonállatok soha nem léteztek volna állattartó és nagyüzemi 
telepi tevékenységeink nélkül, és ezért k nem saját céljukért léteznek, hanem a mi 
céljainkért. A mondás szerint, ha Isten nem akarta volna, hogy megegyük az állatokat, 
nem húsból teremtette volna ket. Persze ugyanezt az emberekr l is el lehetne 
mondani a kannibalizmus indoklására. Vagy azt is mondhatnánk, hogy ha Isten nem 
akarta volna, hogy az emberek meger szakolják egymást, akkor nem teremtette volna 

ket erre alkalmas nyílásokkal a testükön. Saját sérülésünk miatt nem látjuk azt a 
vakságot és kegyetlenséget, ami mindig együtt jár ama gondolatainkkal, hogy mások 
a mi céljaink miatt léteznek. Az USA déli államaiban sem látták ezt a rabszolgatartók. 
És mégis, ha velünk emberekkel történne meg, hogy borzalmas bezártságba 
születünk, és rutinszerűen kasztrálnak, billogoznak, meger szakolnak, sokkolnak, 
megcsonkítanak és rületbe kergetnek, mert egy er sebb és „intelligensebb” faj 
csupán finom húsnak lát minket, biztosan abban reménykednénk, hogy ez a 
„fels bbrendű” faj felismeri, hogy életünk célja nagyobb annál, mint hogy puszta 
árucikként bebörtönözzenek, megöljenek, becsomagoljanak, eladjanak és 
megegyenek minket. Ehhez hasonlóan, vissza kell nyernünk az önmagunk 
érzéketlenné tételekor elvesztett intelligenciánkat annak a tagadhatatlan igazságnak a 
felismeréséhez, hogy a rémült állatok millióinak a szemében, akiket pusztán 
élelmiszernek tekintünk, mi vérszomjas terroristák vagyunk. 
 
Amilyen mértékben bármely egész rész elveszíti intelligenciáját, úgy veszíti el 
képességét az t értelmesen irányító kapcsolatok létrehozásában, hogy teremt  
módon szolgálja a nagyobb egészeket – élete valódi célját. Ahogy intelligenciánk 
növekszik, úgy n  képességünk az örömre és könyörületre. Jobban ráébredünk 
kapcsolatunkra az emberek családjával, az élet egész hálózatával, és minden élet 
végtelen forrásával, és vágyunk e nagyobb egészek szolgálatára. Ahogy 
intelligenciánk csökken, kikapcsoljuk magunkban a nagyobb egészek szolgálatát, 
kevésbé leszünk érzékenyek a t lük jöv  visszajelzésre, jobban énközpontúakká 
válunk és önmagunkkal foglalkozunk. Ez az érzéketlenség ostobasággá válik, és 
elkerülhetetlenül er szakot, betegséget, boldogtalanságot, szenvedést és halált hoz 
magával. 
 
Ez az igazság nem misztikus, és nem nehéz megérteni. Látjuk saját testünkben, ahogy 
a sejtek és rendszerek bámulatos intelligenciával működnek együtt, hogy lehet vé 
tegyék számunkra, a nagyobb egész számára, hogy egy id ben együnk, ételt 
emésszünk, könyvet olvassunk, figyeljünk a környezetb l jöv  hangokra, szagokra, 
érzékelésekre, lélegezzünk, vért keringessünk, leégésb l gyógyuljunk, elpusztítsunk 
rákos sejteket, hormonok és enzimek százainak szintjét szabályozzuk, és még talán 
növekv  magzatot is tápláljunk! A hétköznapi tevékenységek, mint a könyvolvasás, 
zongorázás, beszélgetés egy osztályban, vagy teniszezés, elképzelhetetlenek 
lennének milliónyi kisebb egész rész koncentrált, az egészt szolgáló intelligenciája 
nélkül, ahogy együttműködnek, számtalan létfontosságú kapcsolatot létesítve, és 
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szinte elképzelhetetlenül szövevényes módon, állandóan figyelve a visszajelzéseket. 
Ha az együttműködés és intelligencia eléggé tönkremegy a testben, az eredmény 
gyorsan és elkerülhetetlenül betegség és halál. 
 
Azok a sejtek, melyek többé nem szolgálják az egészt, vagy nem megfelel en 
válaszolnak a visszajelzésre, lényegében elkezdenek önmagukkal foglalkozni, és 
veszélyes, kárt okozó rákos daganatok kialakulásához vezetnek. Testünk 
intelligenciája tudja, hogy ezek a sejtek végül elpusztítanák a nagyobb egészt, amiben 
élnek és amit l függenek, és állandóan dolgozik, hogy felszámolja ket és helyrehozza 
a szaporodásukat kiváltó körülményeket. Testünk intelligenciája kapcsolatokat létesít 
és szolgál minket, a nagyobb egészt. Ugyanígy, az emberi intelligencia az a képesség, 
hogy értelmes kapcsolatokat hozzunk létre, és ha nem szolgáljuk a nagyobb 
egészeket, a nagyobb egészek ezt tudatni fogják velünk. A társadalom eltávolítja a 
neki kárt okozó egyéneket, és reméljük, hogy újra jól működ vé teszi ket; mi történik, 
amikor társadalmak felel tlenül károsítják a Földet? Ha intelligenciánk leromlik, akkor 
szem el l tévesztjük célunkat és egyre tompábban reagálunk azokra a nagyobb 
egészekt l jöv  egészséges visszajelzésekre, melyek intelligens rendszerként és 
alrendszerként létfontosságúak számunkra. Ha kultúránk intelligenciája eléggé 
leromlik, mi válunk azzá a gonosztev  rákos sejtté, amelyt l úgy rettegünk 
önmagunkban. 

Az intelligencia fajspecifikus 

Az él  rendszerekben az intelligenciát az határozza meg, hogy ezek a rendszerek 
milyen és mennyi visszajelzést képesek fogadni, és a visszajelzés fogadásának eme 
képessége szorosan összefügg az értelmes kapcsolatok érzékelésének 
képességével. Mivel minden állatfaj egyedi, ezért nyilvánvaló, hogy minden fajnak 
megvan a saját típusú intelligenciája, ami egyértelműen alkalmas téloszához, vagy 
rendeltetéséhez, a visszajelzésekhez, amiket kap, és a kapcsolatokhoz, amiket 
létrehoz. A kijelentés, hogy az egyik típusú intelligencia magasabbrendű, mint a másik, 
egy mesterséges értékrend felállításával figyelmen kívül hagyja ezt, és általában része 
egy feltevésnek, ami az emberi fajta intelligenciát gondosan felhelyezi a képzelt 
hierarchia csúcsára. 
 
Azonban tudjuk, hogy az állati tudatosságnak szó szerint számtalan változata létezik, 
és sokféle olyan intelligenciával rendelkeznek, amivel úgy tűnik, az ember nem. A 
társállatokkal, például kutyákkal vagy macskákkal él  emberek gyakran elképednek 
ezen állatok intuitív képességein. Például, ahogy tanulmányok kimutatják, ezek az 
állatok gyakran tudják azt a pontos pillanatot, amikor a sok kilométerre lév  emberi 
társuk elhatározza, hogy hazatér. Számtalan egyéb példa mutatja, hogy nem-ember 
állatoknak olyan intelligenciája van, amin csak csodálkozhatunk: a tévedhetetlen 
hazatérésen és tájékozódáson, több ezer kilométeres vándorláson, és a 
kommunikáció olyan módjain, amelyekre materialista tudományunknak semmi 
magyarázata sincs. (7) Szomorúan ironikus, hogy miközben vágyakozva az űrbe 
tekintünk más intelligens életformák után kutatva, közös Földünkön az intelligens élet 
sok ezernyi faja vesz minket körül, akiknek tudatosságát, képességeit és szubjektív 
élményeit alig kezdtük el megérteni és megbecsülni. 
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A természetben elképeszt  az intelligencia sokfélesége, mert a fajoknak, alfajoknak 
és egyedeknek mind vannak egyedi intelligencia jellegeik. A tudósok azonban, 
kultúránkban a legtöbb emberhez hasonlóan, jellemz  módon vonakodnak a 
természet intelligenciájának sokféleségét felismerni és tisztelni, mert tudatosan és 
akaratlanul is részei egy olyan társadalomnak, ami az állatok feletti szinte teljes 
uralmat igényli. Párhuzamokat lehet vonni az USA polgárháború el tti déli államaival, 
amikor a rabszolgaság legális volt. A fekete emberekr l – akik rabszolgák voltak, és 
az elnyomás és kizsákmányolás elszenved i – az uralkodó kultúra „tudta”, hogy 
intelligenciájuk alacsonyabb szintű. 
 
A sors nagy iróniája, hogy a többi állat intelligenciáját figyelmen kívül hagyva, 
triviálisnak feltüntetve és elnyomva aktívan csökkentettük saját intelligenciánkat. Ez 
manapság kulturális betegségünk bökken je, ami miatt utunk olyan veszedelmes. Az 
állatok intelligenciájának tagadásával, és figyelmen kívül hagyva széles körű érz  
képességeiket, és a képességet, hogy a természetes világban saját módjukon 
alanyként éljenek, kultúránkat és önmagunkat tettük kevésbé intelligenssé. 
Technológiai kiválóságunk ellenére egyéni és kulturális intelligenciánk oly súlyosan 
korlátolt, hogy hatalmas er szakos és kizsákmányoló rendszereket hozunk létre, 
melyek károsítják a Földet és óriási szenvedést okoznak embernek és állatnak 
egyaránt, és egyszerűen figyelmen kívül hagyjuk az általunk okozott kárt és 
szenvedést. Amikor bármely él  rendszer figyelmen kívül hagy visszajelzéseket és 
elutasítja, hogy létrehozzon olyan kapcsolatokat, melyekhez egyedi típusú 
intelligenciája alkalmas, az az él  rendszer kevésbé él , kevésbé tudatos, kevésbé 
szabad, kevésbé képes reagálni vagy alkalmazkodni, és saját életben maradásának 
szempontjából veszélyes helyzetben van. A nagyobb egészek, melyeknek a rendszer 
árt intelligenciájának és érzékenységének elvesztésével, természetesen, 
intelligenciájuk részeként ezt a rendszert korlátozni fogják és el fogják távolítani. 
 
Mintha elhaltak volna az idegeink, és saját végtagjaink részeit vagdosnánk le, nem 
érezve fájdalmat, nem tudva az okozott kárról, és így hiányozna a motivációnk és a 
képességünk az önpusztítás megállítására. Például Dan Kindlon és Michael 
Thompson Raising Cain című könyvükben megvitatják az öngyilkosságok gyorsan 
emelked  számát kamaszfiúk között: a tizenöt évesek 1Ő%-a bármely adott napon 
öngyilkosságra gondol. (8) Mégis, tud-e bárki err l a tragédiáról, aggaszt-e valakit, 
vagy tör dik-e ezzel bárki? Harminchatezer hektár es erd  pusztul el minden nap, 
emiatt naponta közel száz növény- és állatfaj pusztul ki, (9) mi mégis tökélyre 
fejlesztettük a szétkapcsolás kifinomult művészetét, és nagy gyakorlattal nem veszünk 
tudomást err l és más jelenleg zajló, ember okozta tragédiákról. Hogyan tudunk 
könyörtelenül óceánokat letarolni a túlhalászással, állatok él helyeit elpusztítani a 
mez gazdaság mérgez  hordalékaival, és megtizedelni hatalmas, összetett 
es erd ket marhalegeltetéssel, évente sok ezer faj kipusztulását okozva? Hogyan 
lehetünk ilyen gondatlanok profitot hajszoló törekvéseinkben, genetikailag módosítva 
él lényeket és él  bolygónkat tönkretéve katonai és mérgez  hulladékkal? 
 
Az állatok megevésének társadalmi indíttatású tette az, ami a kulturális és személyes 
intelligencia eme elvesztéséért els sorban felel s. A haszonállatok bezárása, 
megcsonkítása és megölése annyira alapvet en kegyetlen és ocsmány – f leg abban 
az óriási mértékben, ahogy ma az állatokat lemészárolják és kizsákmányolják –, hogy 
egyéni és közös intelligenciánk nagy területeit kell eltompítanunk ennek megtételéhez. 
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A kognitív intelligencián túl létezik az erkölcsi intelligencia, a késztetés a cselekvésre, 
mások szenvedésének enyhítésére. A károkozás az állatoknak, hogy megehessük a 
húsukat, tejüket és tojásukat, spirituális lényekként annyira eredend en felkavaró és 
taszító a számunkra, hogy ahhoz, hogy rávegyük magunkat a megtételére, az állattartó 
kultúrának születésünkt l fogva butítania kell minket, lecsökkentve természetes 
könyörületünket. Az igazi természetünk alapját alkotó egészséges könyörület eme 
elnyomása talán még súlyosabb, mint a kognitív intelligencia sorvadása. Komoly 
bizonyíték van arra, hogy kultúránkban a gyerekeket, különösen a fiúkat úgy nevelik, 
hogy kemények legyenek és kikapcsolják az empátia és védelmezés természetes 
érzéseit – ez a folyamat lényeges egy állattartó kultúrában, ahol férfiként a fiúknak 
rendszeresen kell majd uralkodni a haszonállatok felett és megölni ket. A kemény, 
durva férfiak, akikben ki van kapcsolva intelligenciájuk és könyörületük bels  forrása, 
egy ijeszt  és pusztító er  ezen a Földön, és egy olyan állattartó kultúrában, mint a 
miénk, gyakran k a példaképek, akiket a fiúk természetesen utánoznak. 
 
Ez az intelligenciánk és könyörületünk elvesztéséért felel s szétkapcsoltság 
ugyanolyan mélyen sújt jól fizetett tudósokat, orvosokat, politikusokat és papokat, mint 
kétkezi munkából él  gazdákat és dolgozókat. Minden esetben szűkíti a látómez t, 
elfogulttá tesz személyes és nemzeti érdekek iránt, és a bűntudat és er szak óriási 
tárolóját hozza létre, ami táplálja a háborúk tüzét, betegséget, elnyomást, és a mások 
szenvedése iránti közömbösséget. Kölcsön kenyér visszajár. Ha az elnyomás és 
kirekesztés magvait vetjük el, elveszítjük az intelligenciát és könyörületet, és az élet 
terhes és zavarodott küzdelemmé válik. 

Ki mint vet, úgy arat 

Összekötöttségünk igazságán alapul a leguniverzálisabb spirituális tanítás, ami 
kultúrától függetlenül lényegében a világ összes vallási hagyományában megtalálható. 
Megjelenik pozitív módon is, az Aranyszabályként (azt tegyük másokkal, amit 
szeretnénk, ha velünk tennének), és semlegesebb formában is, az ok és okozat 
törvényeként (bármit teszünk másokkal, az vissza fog szállni ránk). Egyszerűen 
fogalmazva, soha nem számíthatunk boldogságra, ha szenvedést okozunk másoknak, 
szabadságra, ha bezárunk másokat, egészségre, ha betegséget okozunk másoknak, 
jólétre, ha lopunk másoktól, vagy békére, ha er szakosak vagyunk másokkal és 
félelmet keltünk bennük. A buddhisták azt mondják, bármilyen magot vetünk el és 
ápolunk testünk, beszédünk és elménk tetteivel, az növekedni fog, és gyümölcseiket 
életünkben b ség, öröm, szeretet és bels  béke, vagy düh, nyomor, fájdalom és 
nélkülözés formájában fogjuk megkapni. Az Újszövetség szerint „áldottak az 
irgalmasok, mert irgalomban részesülnek” (Máté ő:7). Ahogy felszabadítunk másokat, 
szabaddá válunk; ahogy szeretünk másokat, úgy szeretnek minket; ahogy bátorítunk 
másokat, úgy bátorítanak minket; ahogy áldunk másokat, úgy áldanak minket; ahogy 
örömöt és gyógyulást hozunk másoknak, úgy találunk örömöt és gyógyulást 
életünkben. 
 
Ez a kortalan bölcsesség az intelligencia és könyörület alapja, mert szilárdan az 
összekötöttség igazságán alapul. Ennek fényében láthatjuk, hogy rossz bánásmódunk 
az állatokkal hogyan jár fájdalmas hatásokkal számunkra. Az irónia lélegzetelállító. 
Például az állatok a szabadban sosem kövérek, de a haszonállatokat er sen 
korlátozzák, speciális étrenden tartják, és gyógyszereket és hormonokat adnak nekik, 
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hogy természetellenesen felhizlalják ket (kilóra adják el ket, végül is). Az elhízás 
súlyos probléma a mindenev  emberek között, az amerikaiak 60%-a túlsúlyos, és 
26%-uk elhízott. (10) Ennek az orvosi költségei dollármilliárdokra rúgnak, a 
pszichológiai költségek, bár nem számszerűsíthet k, óriásiak. Elvetjük az elhízást a 
csirkék, pulykák, sertések és tehenek milliárdjaiban, és önmagunkban aratjuk le. A 
butterball (vajgolyó) pulykákat úgy tartják, etetik és korlátozzák, hogy olyan kövérek, 
hogy már nem tudnak nemi aktusban részt venni. Ami azt illeti, ugyanez egyre több 
emberrel is megeshet. 
 
A húsukért tartott állatok a szabadban családokban élnek, és összetett, éltet , életüket 
gazdagító társadalmi kapcsolatokban állnak egymással a nyájaikban, csapataikban, 
rajaikban és közösségeikben. Az állattartás során minden családi kötelék elpusztul, a 
kisbabákat gyorsan eltávolítják az anyjuktól, és minden állatot különálló termelési 
egységként kezelnek. Ezt vetjük el, és mindenhol láthatjuk, hogy mit aratunk az emberi 
kultúrában: a család felbomlását. Amit az állatokkal teszünk, azt magunkkal tesszük. 
Minden eddiginél er sebb a családok felbomlása, a szül k különválnak, a gyerekeket 
elhagyják, vagy k mennek el, és az emberek magányos „termelési egységként” 
elidegenednek egy szívtelen, versenyre épül  gazdasági rendszerben. 
 
A n stény haszonállatokat természetellenesen korai vemhességbe kényszerítik 
hormonok adagolásával, f leg a tojás, tej és sertés ágazatokban, mert olcsóbb, mint 
ha etetni kellene ket, amíg természetesen elérik a nemi érettséget. Még csak kölykök, 
amikor er szakos úton megtermékenyítik ket az állattartó telepeken. Ez a 
tevékenység természetellenes ösztrogén és egyéb hormon adagot juttat a sajtba, 
tejbe, és egyéb, gyermekeink által fogyasztott tejtermékekbe – különösen a lányokat 
természetellenesen korai szexuális fejl dés, és terhesség felé taszítva. Ez az egyik f  
hajtóer  a tinédzser terhességek és abortuszok traumája mögött, de ritkán hallunk 
embereket err l beszélni. 
 
Egy másik figyelemreméltó példája annak, hogy azt tesszük önmagunkkal, amit az 
állatokkal, az az emberi csecsem k szexuális csonkítása. Az élelmiszertermel  
rendszerünkbe született fiatal hím állatokat lényegében mind érzéstelenítés nélkül 
kasztrálják, hogy könnyebb legyen uralkodni felettük, miel tt felhizlalják és megölik 

ket. Bár nyilvánvalóan nem ivartalanítjuk összes fiúgyermekünket, eléggé beszédes 
a tény, hogy ma az USA-ban a leggyakoribb sebészi beavatkozás a tehetetlen fiú 
csecsem k körülmetélése. Amint Ronald Goldman bemutatja a Circumcision: The 
Hidden Trauma című könyvében, ezt még mindig teljes természetességgel csinálják, 
bár bebizonyosodott, hogy ártalmas, és nem szolgál hasznos célt. (11) Az egyes 
állattartó kultúrák által végrehajtott n i körülmetéléshez hasonlóan, a mi kultúránk által 
elvégzett férfi körülmetélés is csökkenti a nemi szerv érzékenységét. A pénisz el b re 
a szemhéjunkhoz hasonló membrán, ami a pénisz fejét védi és nedvesen tartja, és 
amikor a pénisz merev, a nemi aktus során nagyobb érintkezési felületet tesz lehet vé. 
Az el b rt a csecsem kben levágva az érzékeny fej állandóan fedetlenül van, és 
fokozatosan extra sejtrétegeket növeszt, amik védik és csökkentik az érzékenységét. 
Erekciókor a körülmetélt pénisz b re is természetellenesen feszes. Kultúránkban a 
legtöbb férfit valójában a beleegyezése nélkül fizikailag megcsonkítják, úgy, hogy az 
csökkenti a szexuális élményt átél  képességüket. Nehéz tudni azt, hogy mi ennek a 
hatása a kapcsolatokra, szexuális zavarokra és a n k szexuális élményeire, de az 
biztos, hogy ez mind összefügg. 
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A körülmetélés azért maradhat fenn, mert az apák hajlanak azt tenni fiaikkal, amit velük 
tettek, és részben azért, mert az orvosi társadalom gyakran ezt ajánlja. Minden sebészi 
beavatkozás több jövedelmet jelent az orvosoknak és kórházaknak, és mi történik 
azzal az összes, emberi péniszr l levágott el b rdarabbal? Nem dobják el csak úgy! 
Nagy pénzt kapnak érte, amikor eladják a gyógyszergyártó cégeknek, akik azt a 
termékeikben felhasználják. Szívbemarkoló tükröz dése ez annak a régi szokásnak, 
hogy a vágóhidak eladják a sertés hasnyálmirigyeket ugyanannak a gyógyszeriparnak 
inzulingyártás céljából. A sebezhet  állati csecsem ket lefogják és megtámadják, hogy 
testrészeiket eladhassák, és a sebezhet  emberi csecsem ket ugyanúgy lefogják és 
megtámadják, hogy testrészeiket eladhassák. A körülmetélés a kórházakban 
érzéstelenítés nélkül végzett, messze a legfájdalmasabb sebészi beavatkozás, amint 
Paul M. Fleiss, M.D. rámutat: 
 

Valójában a kisbabák a feln tteknél er sebben éreznek fájdalmat, és minél kisebb a 
baba, annál er sebben érzi a fájdalmat. Ha egy feln ttön kellene körülmetélést végezni, 
érzéstelenít t és műtét utáni fájdalomcsillapítót kapna. Az orvosok szinte sose adják 
egyiket sem a kisbabáknak. Az egyetlen ok, amiért az orvosok érzéstelenítés nélkül 
megúszhatják a kisbabák körülmetélését, hogy a kisbabák védtelenek és nem tudják 
megvédeni önmagukat. Ordításait a fájdalomtól, rémülett l és kíntól figyelmen kívül 
hagyják. (12) 

 
A csecsem k tehetetlenek és nem vághatnak vissza, ezért félelmüket és fájdalmukat 
– a mi félelmünket és fájdalmunkat – mint a kismalacok és a többi haszonállat félelmét 
és fájdalmát is, egyszerűen figyelmen kívül hagyják. 
 
A fiatal hím állatok millióinak kasztrálása még egy következménnyel jár a férfi 
emberekre nézve, hiszen eme herélt állatok húsát és váladékait elfogyasztva a férfiak 
lassanként gyakran elveszítik szexuális képességüket. A lerakódó telített állati zsír és 
koleszterin kérlelhetetlenül elzárja nemi szervük vénáit és artériáit, és végül nem jut 
oda elég vér egy erekció fenntartásához. A férfias brutalitás eme megalázó és költ i 
következményén kívül pozitív összefüggést találtak az állati ételek fogyasztása, 
valamint a prosztatarák (13) és az alacsonyabb spermaszám között is. (1Ő) A 
kegyetlenséget és halált fogyasztva lehet, hogy egy férfi beleillik a kemény férfiasság 
kulturálisan elfogadott modelljébe, ám ennek abszurdságát löttyedt, impotens szerve 
mutatja. 
 
Ugyanaz az alapelv játszódik le újra és újra, megdöbbent  változatossággal. Óriási 
mennyiségű drogot pumpálunk védtelen állatok milliárdjaiba. Közben átélünk drog 
szenvedélyrabságot, droggal való visszaélést, drogfügg séget, és az összes horrort 
és traumát, amik azokból a mellékhatásokból, elbutulásból és veszedelmekb l 
adódnak, hogy receptre felírt és tiltott anyagoktól egyre inkább bedrogozott 
társadalomban élünk. A tenyésztett állatokat arra kényszerítjük, hogy rendkívül 
szennyezett és mérgez  környezetben éljenek, az ezernyi bezárt és túlzsúfolt állat 
trágyája és vizelete miatt tömény ammóniától mérgezett leveg t szívják be, saját 
ürülékükben éljenek, és szennyezett takarmányt egyenek. Azt látjuk, hogy egyre 
inkább saját szennyünkben élünk, ahogy leveg nk, vizünk és ételünk egyre 
szennyezettebbé válik. 
 
Arra kényszerítjük az állatokat, hogy rendkívül stresszes körülmények közt éljenek. Azt 
látjuk, hogy egyre inkább stresszes körülmények közt élünk. Korlátozzuk és 
bebörtönözzük az állatokat. Azt látjuk, hogy a társadalmi és gazdasági nyomás 
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fokozódásával egyre inkább korlátozva érezzük magunkat, a börtönlakók száma pedig 
robbanásszerűen növekszik. (1ő) Az állatokat szüntelenül termelésre kényszerítjük, és 
azt látjuk, hogy szüntelenül termelésre kényszerítenek minket. Rossz egészséget 
kényszerítünk a haszonállatokra mérgez , stresszel teli és reménytelen helyzetekbe 
bezsúfolva ket, és azt látjuk, hogy betegségeink egyre gyakoribbak. A nagyüzemi 
telepeken tartott állatok millióit kergetjük rületbe természetes vágyaik és késztetéseik 
teljes frusztrálásával és eltorzításával, és azt látjuk, hogy az ember mentális 
betegségei sokasodnak. 
 
Sebezhet  és védtelen állatok millióit terrorizáljuk naponta fájdalmas sokkolással, 
veréssel, billogozással, cs reltávolítással, szarveltávolítással, kasztrálással, 
fülbevágással, orreltöréssel, és arra kényszerítve ket, hogy végignézzék más állatok 
megölését, miel tt ket megölnénk. Ahogy terrorizálunk, úgy egyre jobban félünk a 
terrorizmus árnyékától, és dollármilliárdokat öntünk a „terrorizmust megfékez ” 
kampányokba. Óriási méretekben lopunk az állatoktól, és becsapjuk ket: ellopjuk 
kisbabáikat, testüket, tejüket, tojásukat, mézüket és életüket, és becsapjuk ket csalis 
horgokkal, csalétkekkel, hálókkal és vágóhidi alagutakkal. Azt látjuk, hogy olyan 
társadalomban élünk, ahol egyre elterjedtebb a becsapás és rablás, ahol a ragadozó 
kapitalizmus és kifinomult reklám együttműködik egy olyan légkör létrehozásában, ami 
legalizálja a profit nevében a megtévesztést, és a befektetés megtérülésének nevében 
a tisztességtelen fortélyt. 
 
Ketrecekbe kényszerítjük a haszonállatokat, és azt látjuk, hogy egyre többen élünk 

rzött közösségekben, rácsok és zárak mögött. Túlzsúfoljuk ket, és egyre 
túlzsúfoltabbak vagyunk. Milliószámra kínozzuk ket, és az Amnesty International arról 
számol be, hogy az ember ember általi megkínzatása sosem volt gyakoribb. (16) 
Valójában az emberi kínzás egyik legelterjedtebb módszere, az elektrosokk, azért 
kedvelt, mert súlyos fájdalmat okoz, miközben alig hagy fizikai sebet. Az Amnesty 
International szerint ezt a technológiát USA-beli cégek fejlesztették ki az 1970-es 
években állatokon való használatra, és most világszerte 120 cég (70 az USA-ban) 
készít elektrosokkoló készülékeket, amiket állatokon és embereken is használnak. (17) 
 
A haszonállatokat gyakran szándékosan éheztetik – id nként a tyúkokat éheztetik a 
„kikényszerített vedlés” részeként, hogy testüket egy újabb tojásrakási ciklus 
elkezdéséhez sokkolják, néha ez takarékoskodás a takarmánnyal, vagy csak 
hanyagság. Azt látjuk, hogy kultúránk tele van anorexia nervosa-val, ahogy az 
emberek, f leg n k éheztetik magukat, néha halálra. És még a gabona túltermelése 
mellett is – bár azzal a gazdagok által elfogyasztott állatállományt etetik – sok ezer 
szegény ember, f leg gyerek, hal meg naponta az éhezés miatt. 
 
Az élelmiszertermel  rendszerünkbe született n stény állatok számára meghatározó 
élmény az ismételt nemi er szak. Ezt „mesterséges megtermékenyítésként” 
szépítgetik, de ez kikényszerített nemi er szak: fiatal n stény sertéseket, teheneket, 
juhokat, kecskéket, pulykákat, tyúkokat, kacsákat és más állatokat emberek ismételten 
meger szakolnak, hogy utódokat hozzanak létre, miel tt megölik ket. E védtelen 
n stényállatok számára az emberek sorozatos nemi er szak és gyilkosság elkövet i. 
Fiatal n stény pulykákat például átlagosan hetente kétszer er szakolnak meg, 12-16 
hónapon át, amíg levágják ket pulykalevesnek, vagy bébiételnek. (18) A 
megtermékenyítés rendszeres szexuális visszaélése mellett az állattartó telepeken 
sok állat – különösen sertés – esik áldozatul a dolgozók szexuális visszaélésének, 
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ahogy ezt ott dolgozók titokban dokumentálták. A nemi er szak kultúránk központi 
metaforája, és rendkívül súlyos probléma: az USA-ban átlagosan két percenként válik 
egy n  vagy lány nemi er szak vagy szexuális támadás áldozatává. (19) Az 
állattartáshoz hasonlóan, ahol a n stényen és az anyán brutálisan uralkodnak és a 
profitért kihasználják, emberi társadalmunkban a n i és anyai értékeket elnyomják, és 
a n knek nem adják meg a férfiakkal egyenl  státuszt. Ennek a n iesség, és konkrétan 
a n stényállatok feletti folyamatos, láthatatlan uralomnak óriási következményei 
vannak, és nagymértékben megmagyarázza a n k alacsonyabb státuszát 
társadalmunkban. Az állatokat csupán húsnak és elfogyasztandó tárgynak tekintve azt 
látjuk, hogy az állatokhoz hasonlóan a n ket is gyakran csak szexuális használatra 
való húsnak tekintik. Ahogy Carol J. Adams rámutat, kultúránkban az állatokat és a 
n ket összeköti a pornográfia, a reklám és a populáris média: a „haszonállatot” 
szexualizált n stényként láttatja, aki azt akarja, hogy megegyék t, a n k pedig 
szexuális tárgyakként köt dnek az állatokhoz, akik azt akarják, hogy használják ket. 
 
Amint az állattartó telepeken rájuk kényszerített bizarr körülmények révén betegséggel 
sújtjuk az állatokat, azt vesszük észre, hogy új, halálos betegségek kísértenek minket 
és söpörnek végig rajtunk, mint a SARS, AIDS, kergemarhakór, sokféle agresszív 
influenza, továbbá a TBC, streptococcus és E. coli gyógyszerekre rezisztens törzsei, 
és más, kórokozók által terjesztett betegségek. Az állatokat annyira összezsúfoljuk, 
ami soha nem fordulna el  a szabadban, széttörjük társadalmi struktúráikat, rávesszük 

ket, hogy állatok ürülékét, vérét, húsát és szerveit egyék meg, amit normális esetben 
soha nem tennének, és rutinszerű kannibalista viselkedésre kényszerítjük ket olyan 
takarmánnyal etetve, amit saját fajtársaik testrészeivel „dúsítottunk”. Ezzel az állattartó 
létesítményeket a halálos vírusok, baktériumok, paraziták és proteinek táptalajává 
tesszük, melyek kialakulására a természetben soha nem lenne semmi esély. Ezek a 
kórokozók, mint a kergemarhakórért felel s prion, belénk kerülnek, amikor e 
megkínzott teremtmények testéb l származó ételt vagy gyógyszert elfogyasztjuk. 
Amint Michael Greger, M.D. rámutat, az agresszív influenzákat könnyű visszavezetni 
a túlzsúfolt állattartó és vágóhidi létesítményekre, (20) csakúgy, mint a Salmonella, E. 
coli, Listeria, Campylobacter és más kórokozók által okozott betegségek 
elterjedtségét. A haszonállatok intenzív bezártsága a stressz, betegségek és kórokozó 
fert zések magas szintjével jár az általunk elfogyasztott állatokban. Az ágazat nagy 
mennyiségű gyógyszer és antibiotikum adagolásával küzd ez ellen, hogy az állatok 
életben tudjanak maradni a vágósúly eléréséig. Ez az emberi egészség szempontjából 
csak súlyosbítja a problémát, mert az antibiotikumok és más gyógyszerek el segítik a 
baktériumok és vírusok még szívósabb és gyógyszerekre még rezisztensebb 
törzseinek kifejl dését. Jól ismert, hogy ez a szokás a kórokozók új és halálosabb 
törzseihez vezet, például a tuberkulózis bacillusnál, ami annyira rezisztens a 
gyógyszerekre, hogy a betegség leküzdéséhez használt mérgez  gyógyszerek óriási 
mennyisége által okozott szenvedést rosszabbnak tartják magánál a betegségnél. Ezt 
nem nehéz megérteni, az új betegségek és az egyre nagyobb, intenzív nagyüzemi 
állattartó létesítmények mégis tovább szaporodnak. Ezekr l kevés nyilvános vita zajlik, 
mert mindkett  er sen nyereséges, a népesség pedig képtelen szembenézni étkezési 
szokásaival. Betegség magját vetve el a védtelen állatokban, csak ugyanazt arathatjuk 
le önmagunknak. 
 
Szelet vetve számtalan módon aratjuk a viharokat. Horrort kényszerítve az állatokra, 
a horror növekedését látjuk a tömegmédiában és a szórakoztatóiparban. Ahogy étel 
miatt megöljük a fiatal állatokat, azt látjuk, hogy égbe szökik a gyerek és kamasz 
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öngyilkosságok száma. Ahogy szándékosan felb szítjük az állatokat, például a 
rodeókban, azt látjuk, hogy saját dühünk fokozódik. Amint szándékosan félelmet 
keltünk bennük, például a félelmet vizsgáló laboratóriumi kísérletekben, azt látjuk, 
hogy saját krónikus félelmünk növekszik. Amint csontritkulást okozunk nekik a tej- és 
tojástúltermelés kikényszerítésével, azt vesszük észre, hogy mi magunk szenvedünk 
a csontritkulás járványától. Amint szándékosan tömjük ket, hogy létrehozzuk a 
kacsák és libák megnagyobbodott és beteg máját, amit libamájként megeszünk, azt 
vesszük észre, hogy állandóan túlzabáljuk magunkat mérgez  anyagokat tartalmazó 
ételekkel, így károsítva májunkat és egyéb bels  szerveinket. Ahogy arra kényszerítjük 
az állatokat, hogy kövérek, betegek, túlzsúfoltak, idegesek és feszültek legyenek, mi 
ugyanolyanná válunk. Ahogy természetellenesen feldolgozott, vegyszerekkel teli 
táplálékkal etetjük ket, azt vesszük észre, hogy élelmiszerboltjaink tele vannak 
ételnek titulált, hasonlóan mérgez  termékekkel. Ahogy kis kockákba zárjuk be ket, 
azt vesszük észre, hogy minket is általunk készített irodai fülkékbe zárnak. Ahogy 
figyelmen kívül hagyjuk az állatok szenvedését, úgy hagyjuk figyelmen kívül egymás 
szenvedését. Ahogy megtagadjuk az állatoktól méltóságukat és magánéletüket, 
megtagadjuk saját méltóságunkat, és azt látjuk, hogy magánéletünk egyre zsugorodik. 
Ahogy er tlenségre kényszerítjük ket, egyre er tlenebbnek érezzük magunkat. 
Ahogy puszta árucikké silányítjuk ket, úgy válunk mi magunk puszta árucikké. Ahogy 
elpusztítjuk képességüket életcéljuk beteljesítésére, úgy veszítjük szem el l saját 
célunkat. Ahogy megtagadunk t lük jogokat, úgy veszítjük el saját jogainkat. Ahogy 
rabszolgává tesszük ket, úgy válunk mi magunk rabszolgává. Ahogy megtörjük 
lelküket, úgy törik meg saját lelkünk. Ahogy vetsz, úgy aratsz. 
 
A nagyvárosok kórházainak szívosztályai a szívkoszorúér-műtétek futószalagjaivá 
váltak. Emberek tömegei mennek rajtuk keresztül naponta, egyik a másik után, hogy 
elvégezzék rajtuk ezt a költséges és radikális beavatkozást. Általában olyan emberek, 
akik sok állatot megettek. Eközben állatokat sorakoztatnak fel a vágóhidak feldolgozó 
szalagjainál és felvágják ket, egyiket a másik után. Az emberek megeszik ket és 
kórházakban állnak sorba, hogy felvágják ket, egyiket a másik után. Ahogy vágsz, 
úgy vágnak fel téged. 
 
A tudósok most keményen dolgoznak, hogy olyan haszonállatokat tenyésszenek ki, 
akik annyira tompák, érzéketlenek és kontrollálhatók, amennyire csak lehet, hogy 
jobban túléljék azt az elképzelhetetlen fájdalmat és stresszt, aminek elviselésére 
kényszerítik ket az állattartó telepeken. Állatokat akarnak el állítani minimális 
érzéssel és tudatossággal, megtört lélekkel született állatokat életkedv és cél nélkül, 
kivéve, hogy szolgálják uralkodóik céljait. Ez üzleti szempontból jó lenne. Amilyenné 
teszünk másokat, olyanná válunk mi magunk – és ebben az esetben talán már 
nagyrészt olyanná váltunk. 
 
Bárcsak mélyen elgondolkodnánk az Aranyszabály bölcsességén, miel tt túl kés  
lesz, és elkezdenénk ténylegesen aszerint élni, tisztelve a nekünk kiszolgáltatott 
állatokat. Különben jöv nk borzalmasan gyászos lehet: mindazt, aminek az átélésére 
másokat kényszerítünk, végül mi magunk fogjuk megtapasztalni.  
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