Celá nejaktuálnější verze naší korespondence s mluvčím
Mezinárodní společnosti pro vědomí Krišny, Hnutí Hare
Krišna bez zkopírovaných opakovaných pasáží
----- Original Message ----From: JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.
To: kontakt@harekrsna.cz ; …
Sent: Sunday, December 09, 2012 6:37 AM
Subject: nově zakl. polit. Strana za práva všech živých tvorů radikálně znevýhodňující průmyslové
porážkové velkochovy-koncentráky zvířat oproti ekologickým porážkovým chovům
Žádost o zasílání obchodních e-mailů

Dobrý den,
v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. si Vás dovolujeme požádat o zaslání souhlasu na shora
uvedený e-mail se zasláním obchodního sdělení. Sdělení Vám bude zasláno zcela zdarma.
Jedná se o informace o nově zakládané politické Straně za práva všech živých tvorů, mj. o
zákoně o porážkové dani radikálně znevýhodňujícího zemědělské průmyslové porážkové
velkochovy-koncentráky zvířat oproti ekologickým porážkovým chovům a
zaslání PETICE nutné pro vznik této polit. strany, viz www.spvzt.cz (v současnosti 94 z
1000 potřebných podpisů).
Pokud zájem nemáte, odpovídat na tento e-mail nemusíte. Žádná obchodní sdělení Vám
zaslána nebudou.
S přátelským pozdravem a přáním příjemného dne,
všechny informace i na www.spvzt.cz
JUDr. Dalibor Grůza Ph.D., zakladatel polit. Strany za práva všech živých tvorů, tel.
606302812, email: zakladatel@spvzt.cz
----- Original Message ----From: Antonin Valer
To: zakladatel@spvzt.cz
Sent: Sunday, December 09, 2012 12:39 PM
Subject: Strana za práva všech živých tvorů.

Dobrý den pane Grůzo,
když jsem začal číst Vaše sdělení, měl jsem radost, že se konečně někdo začíná zajímat o
utrpení zvířat způsobených na jatkách. Velmi brzy mě však moje nadšení přešlo, když jsem se
dále dočetl, že vám nejde ani tak o to, jestli jsou ta zvířata zabita, ale spíše, že jsou "zabita
ekologicky". Už jenom ten výraz ekologický porážkový chov zní alespoň pro mě
neuvěřitelně. Na porážce ať už je jakákoliv není nic milosrdného, spravedlivého, ani
ekologického. Chápu, že v současných zemědělských velkochovech zažívají zvířata během

svého krátkého a nebohého života daleko větší utrpení než v nějakých ekologických chovech,
ale výsledek je stejný, zvířata jsou nakonec krutě zabita.
Ve stanovách píšete, že chcete vytvářet humanistickou společnost na principech milosrdnosti
a spravedlnosti pro všechny živé tvory. Nerozumím tomu, co vidíte milosrdného a
spravedlivého na ekologickém porážkovém chovu. Ve stanovách píšete, že vaším záměrem je
postupný přechod na milosrdnější způsob stravy, ale zároveň nechcete nikoho nutit k
přechodu na vegetariánství. Existuje podle vás nějaká milosrdná alternativa zabíjení?
Domnívám se, že vaše myšlenka velkochovů, ve kterých budou zvířata umírat na stáří a poté
budou konzumována masožravci je stejně nereálná jako snaha přesvědčit závislého gamblera,
že hrát šachy je pro něj lepší než utrácet peníze na automatech.
Pokud je ve vašem zájmu opravdu snížit utrpení zvířat, potom vám doporučuji inspiraci od
jedné holandské politické strany (www.partyfortheanimals.nl), jejichž program je velmi hezky
vyjádřený v tomto
dokumentu: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2uTJsZrX2wI.
Prosím neberte moje připomínky příliš osobně, ale snaha vaší strany mě připomíná diskusi o
tom jestli suchá strana lejna je lepší než ta vlhká. Lejno zůstane vždy lejnem ať už je suché
nebo mokré a stejně tak zabíjení zůstane zabíjením, ať už jsou zabíjena zvířata z velkochovů
nebo ekofarem.
Ještě jednu poznámku k vašemu programu. Na základě čeho se domníváte, že většina
masožravců by nemohla ve zdraví přežít přechod na vegetariánskou stravu? Nemyslím, že by
všichni masožravci byli schopni přijmout vegetariánskou stravu. Ne však z důvodu, že by to
pro ně bylo zdravotně nebezpečné, nýbrž proto, že si jednoduše nedovedou představit život
bez masa, tak jako kuřák život bez cigrety nebo alkoholik život bez chlastu. Přesto však
existují řešení, aniž bychom museli jakýmkoliv způsobem dělat kompromisy v podobě
zabíjení. Můžete se podívat
sem: www.vegetarianbutcher.com, http://bittman.blogs.nytimes.com/2012/03/26/having-yourchicken-without-eating-it/ popřípadě http://www.independent.co.uk/life-style/food-anddrink/features/is-this-the-end-of-meat-7765871.html.
Doufám, že vás moje připomínky neurazily a jsem otevřený jakékoliv další diskusi.
Přeji vám hodně štěstí
Trilokátma dása
mluvčí Mezinárodní společnosti pro vědomí Krišny, Hnutí Hare Krišna
----- Original Message ----From: JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.
To: Antonin Valer
Sent: Sunday, December 09, 2012 6:25 PM
Subject: Re: Strana za práva všech živých tvorů.-Rozhovor s významnou hinduistickou organizací

...
Odpověď:

Nechci tříštit síly, proto chci dnes bojovat pouze proti našemu současnému
nejhoršímu zlu ve vztahu ke zvířatům, tedy porážkovým průmyslovým
velkochovům. K tomu jsou nutné peníze na transformaci našeho zemědělství na
milosrdnější způsoby živočišného hospodaření, k čemuž má sloužit porážková
daň. Jde o první krok dobrým směrem, podle připravenosti společnosti budou
následovat další.
Já sám výrobky z poražených zvířat ani můj pes nejíme, pouze jím vejce z
domácího chovu, kde neporáží ani nedávají porážet slepice, kozí mléko z chovu, kde
neporáží ani nedávají porážet žádné kozy, a brojlery z mého útulku pro brojlery, kteří
nebyli zabiti úmyslně žádným člověkem, zemřelí zásadně na stáří. Těmito přirozeně
uhynutými brojlery krmím rovněž svého psa vedle těchto vajec a tohoto mléka a
vegetariánského krmiva ami dog. Já sám bych zřejmě podle mé zkušenosti nepřežil
zdravý pouze na ovo-lakto vegetariánské stravě bez tohoto masa a zcela jistě
by podle mé zkušenosti bez tohoto masa nepřežil zdravý můj pes, který je
masožravec.
Dr. Grůza
...
----- Original Message ----From: Antonin Valer
To: JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.
Sent: Sunday, December 09, 2012 8:53 PM
Subject: Re: Strana za práva všech živých tvorů.-Rozhovor s významnou hinduistickou organizací

Dobrý večer pane doktore,
říkáte, že nechcete tříštit síly, ale energie, kterou věnujete do prosazení zákona, jenž nemá
v současném rozložení sil na politické scéně žádnou šanci na přijetí, je pouhou ztátou času a
prostředků. Ale samozřejmě je to vaše rozhodnutí a právo vyzkoušet, že tudy cesta nevede.
Pokud ovšem není vaším vedlejším záměrem zviditelnit se na politickém nebi.
Zaujalo mě vaše prohlášení na konci odpovědi, zdůrazněné a podtržené. Nikdy bych nevěřil,
co je člověk ochoten podstoupit ze strachu o své zdraví, nebo že nepřežije pokud nebude jíst
maso. To máte opravdu takový zoufalý nedostatek těch nejzákladnějších informací ohledně
optimální stravy pro člověka? Ještě jste neslyšel, že lidské tělo má znaky shodné s býložravci?
Například daleko nižší koncentrace kyseliny solné v žaludku oproti masožravcům a mnohem
delší trávící soustava a tím pádem delší i doba než rozkládající se potravina opustí tělo.
Rostlinná strava při trávení kvasí, kdežto u masité probíhá hnilobný proces jehož nepříznivé
vedlejší produkty postupně vstupují do organismu býložravce. Jelikož je tato doba delší,
podílí se jedení masa na mnohých tzv. civilizačních chorobách. Těch informací je opravdu
velké množství a vydaly by na několik knihoven. Nechci je tady všechny uvádět, protože v
dnešní době není problém je najít na internetu. Pojídání živočišných mrtvol opravdu není
činnost hodná lidské podobě.
Jak vysvětlíte velmi dobrý zdravý vývoj dětí a celé populace laktovegetariánů jimž z hlediska
výživy zjevně nic nechybí? V Indii existují stamiliony vegetariánů a nikdo z nich se nemusí
obávat o svůj život. Nemyslím, že svou diskusí vás přesvědčím, že není nutné jíst maso ani ze
zvířat uhynulých přirozenou cestou. To je jistě vaše volba. Jenom bych vás chtěl upozornit, že
informace, na kterých stavíte filosofii své politické strany jsou nevědecké, nedokonalé a
neúplné a tím pádem i vysoce života neschopné.

Děkuji za pozornost, kterou jste věnoval těmto řádkům.
S pozdravem
Trilokátma dása
…
----- Original Message ----From: JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.
To: Antonin Valer
Sent: Monday, December 10, 2012 4:05 AM
Subject: Fw: Strana za práva všech živých tvorů.-Rozhovor s významnou hinduistickou organizací
Mé stanovisko o zdravotní nutnosti jíst níže uvedené maso v mém případě a v
případě mého psa vychází z mé zkušenosti, resp. mnou uskutečněného
dlouhodobého vědeckého pokusu s pouhou dlouhodobou lakto-ovo
vegetariánskou stravou v mém případě a v případě mého psa (viz má kniha
Filosofie rovnováhy k dispozici na webu www.spvzt.cz ). Mimochodem v Indii nechovají
zřejmě téměř vůbec masožravé psy a kočky, aby jim nemuseli dávat maso. A co se
týká zdravotní nutnosti masa pro člověka žijícího dlouhodobě v Indii, jehož předci byli po
generace uvyklí jíst maso, uvádím příklad současného dalajlámy (viz
http://mysticbanana.com/why-isnt-the-dalai-lama-a-vegetarian.html ).
Dr. Grůza
…

----- Original Message ----From: Antonin Valer
To: JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.
Sent: Monday, December 10, 2012 4:28 PM
Subject: Re: Fw: Strana za práva všech živých tvorů.-Rozhovor s významnou hinduistickou
organizací

Docela by mě zajímal ten váš dlouhodobý vědecký pokus s laktovegetariánskou stravou.
To vás tato strava ohrožovala na zdraví nebo dokonce na životě? Je zajímavé, že miliony
vegetariánů po celém světě nejsou nijak ohroženi. Dokonce i lékaři dnes potvrzují, že
vyvážená laktovegetariánská strava dodává tělu všechny nezbytné látky. Osobně znám
stovky vegetariánů, jejichž předkové jedli po celé generace maso a přesto nemají žádné
zdravotní problémy.
Podle toho co uvádíte na svých stránkách usuzuji, že přijímáte existenci Boha. Pokud je
tomu tak, opravdu si myslíte, že Bůh vyhradil člověku jako potravu uhynulá zvířata?
Trochu morbidní myšlenka nezdá se vám? Navíc takový nápad nepodporují žádná
zjevená písma. Všechny základní principy kultury a morálky již byly Bohem ustanoveny a
není třeba vymýšlet nic nového.
Vaše filosofie vychází ze zcela mylných a ničím nepodložených hypotéz. Viz vaše
tvrzení: "Všichni živí tvorové ve skutečnosti nejvíc chtějí žít ve světě, kde se
budou mít všichni rádi, proto je každý stále povinen působit co možná nejméně
smrti a bolesti." Pokud mluvíte o všech živých tvorech, zajisté tam také patří šelmy a
další bytosti živící se masem jiných. Zvířecí říše funguje na zcela jiných principech než
lidská společnost. Zvířata chtějí především uspokojit své základní potřeby jako je jezení,
spaní, bránění se a rozmnožování. Vůbec je nezajímá jestli způsobují jinému zvířeti

bolest, když ho loví, aby uživily sebe a své potomky. Nemůžete stavět na stejnou úroveň
zodpovědnost člověka a zvířat.

Pokud by se vaše strana profilovala podobně, jako ta v Holandsku, na
kterou jsem vám poslal odkaz, získáte od nás a věřím, že i od určité části
společnosti, plnou podporu. Jinak jste dopředu odsouzeni k neúspěchu.
Zvažte, jestli by nebylo vhodnější nasměrovat vaši energii jinam.
Hodně štěstí
Trilokátma dása
…
----- Original Message ----From: JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.
To: Antonin Valer
Sent: Monday, December 10, 2012 6:25 PM
Subject: Re: Fw: Strana za práva všech živých tvorů.-Rozhovor s významnou hinduistickou
organizací

Jedení přirozeně uhynulých zvířat člověkem není nová myšlenka, nýbrž tato
myšlenka je tisíce let stará a pochází z Indie. Přežila u starých Romů (někdy
také cikánů), kteří pocházejí a přišli ve středověku do Evropy z Vaší Indie. Podle starých
Romů jsou zdechliny čistší maso, protože zvíře nezemřelo násilnou smrtí, a Romové
vymysleli také geniální recept, jak jíst zdechliny, zdechliny se vyvářely ve více vodách
(viz http://www.mills.cz/assets/Absol_prace/AP2010-SP_denni/Rosecka-SP2010.pdf ), a
to před minimálně tisíci lety, kdy přišli do Evropy a kdy ještě nikdo neslyšel o sterilizaci
chirurgických nástrojů. Blíže viz má kniha Filosofie rovnováhy na www.spvzt.cz .
Dr. Grůza, tel. 606302812

----- Original Message ----From: Antonin Valer
To: JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.
Sent: Tuesday, December 11, 2012 1:08 PM
Subject: Re: Fw: Strana za práva všech živých tvorů.-Rozhovor s významnou hinduistickou
organizací

Znovu se ptám, která písma anebo autority myšlenku jedení zdechlin podporují? Kde anebo
kým je vaše tvrzení doloženo? Védská kultura fungující pod vládou zbožných králů na území
Indie a dalších místech před tisíci lety jedení masa velmi přísně omezuje. Navíc král se staral
o to, aby tato omezení byla dodržována. Pokud se však někdo nedokázal jedení masa vzdát
mohl za určitých omezujících podmínek jíst maso kozy, drůbeže a jiných nižších zvířat. Tyto
skupiny obyvatel však nikdy nebyly hlavním proudem a fungovaly víceméně v ústraní, aby
nenarušovaly obyvatele spokojené s laktovegetariánskou stravou. Tyto informace jsou velmi
podrobně uvedeny v Puránách zejména v Bhágavata Puráně, nazývané též Šrímad
Bhágavatam, ale i na mnoha dalších místech védské literatury jako je Manuův zákoník Manu samhita.
Pokud ovšem nabízíte údajné praktiky jedení mršin některých minoritních skupin obyvatel
Indie před tisíci lety jako náhradu nebo doplněk laktovegetariánské stravy a následně je

zapracujete do programu vaší politické strany, musíte se smířit s tím, že budete podobně jako
tehdejší jedlíci masa vykázáni do ústraní a přinejlepším považováni za nekulturní barbary. A
vůbec bych se nenedivil, kdybyste chtěli podobné praktiky jako jedení zdechlin prosadit
zákonem, že budou naopak úplně zakázány.
Na druhou stranu souhlasím s tím, že lepší než zabíjet zvířata na jatkách je jíst maso z
uhynulých zvířat. Ovšem je nemyslitelné takovéto nápady prosazovat do společnosti. Daleko
jednodušší, levnější,zdravější a chutnější je plnohodnotná laktovegetariánská strava
složená z obilovin, luštěnin, zeleniny, ovoce, ořechů, mléka a mléčných výrobků, přichucená
vhodným kořením.
Stále jste mi neodpověděl, na váš tzv. vědecký pokus, kterým údajně dokazujete nezbytnost
jedení masa. Ale těch otázek, které zpochybňují vaše argumenty a které poukazují na jejich
nesmyslnost je více a je vidět, že na ně nechcete nebo nedokážete odpovědět. Nevadí, nechci
vás tlačit ke zdi. Vidím, že jste pevně přesvědčený o své vlastní smyšlené Filosofii rovnováhy
a zároveň velmi odhodlaný ji šířit.
Mimochodem Indie není naše nebo moje. Navíc jsem se narodil v Evropě a tudíž je poněkud
zavádějící nazývat mě stoupencem hinduismu. Výraz hindové vyjadřuje víceméně
geografické označení obyvatel žijících na území dnešní Indie. Používali jej peršané na
označení území a obyvatel žijících za řekou Indu. Termín hinduismus zavedli až později
angličani a začali jej používat jako označení pro širokou směs různých náboženských směrů,
mnohdy značně odlišných, vyskytujících se na území Indie. Já osobně se za hinduistu
nepovažuji přestože většina lidí a dokonce i někteří akademici nás tak vnímají. Z hlavních
náboženských směrů vyskytujících se na území Indie se řadíme k vaišnavům, stoupencům
Višnua neboli Krišny. Toto učení je staré tisíce let a je doloženo písmy jako je Bhagavad-gítá,
Šrímad Bhágavatam, Išopanišády atd.
S pozdravem
Trilokátma dása
…
----- Original Message ----From: JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.
To: Antonin Valer
Sent: Tuesday, December 11, 2012 3:59 AM
Subject: Re: Fw: Strana za práva všech živých tvorů.-Rozhovor s významnou hinduistickou
organizací
Posílám shrnutí naší dosavadní diskuse tak, jak je anonymně zveřejněna na www.spvzt.cz .
Dr. Grůza, tel. 606302812

7. Zkrácený rozhovor s významnou
hinduistickou organizací
Odpověď za SPVŽT:

Autor: Dalibor Grůza
Posted on: 09-10/12/2012
Nechci tříštit síly, proto chci dnes bojovat pouze proti našemu současnému
nejhoršímu zlu ve vztahu ke zvířatům, tedy porážkovým průmyslovým
velkochovům. K tomu jsou nutné peníze na transformaci našeho zemědělství na
milosrdnější způsoby živočišného hospodaření, k čemuž má sloužit porážková
daň. Podle mne jde o první v současnosti nejdůležitější krok SPVŽT dobrým
směrem, podle připravenosti společnosti budou následovat další.
Já sám výrobky z poražených zvířat ani můj pes nejíme, pouze jím vejce z
domácího chovu, kde neporáží ani nedávají porážet žádné slepice ani žádné kohouty, kozí
mléko z chovu, kde neporáží ani nedávají porážet žádné kozy ani žádné kozly, a brojlery
z mého útulku pro brojlery, kteří nebyli zabiti úmyslně žádným člověkem, zemřelí
zásadně na stáří. Těmito přirozeně uhynulými brojlery krmím rovněž svého psa vedle
těchto vajec a tohoto mléka a vegetariánského krmiva ami dog. Já sám bych zřejmě
podle mé zkušenosti nepřežil zdravý pouze na ovo-lakto vegetariánské stravě
bez tohoto masa a zcela jistě by podle mé zkušenosti bez tohoto masa nepřežil
zdravý můj pes, který je masožravec.
Mé stanovisko o zdravotní nutnosti jíst toto maso v mém případě a v případě
mého psa vychází z mé zkušenosti, resp. mnou uskutečněného dlouhodobého
vědeckého pokusu s pouhou dlouhodobou lakto-ovo vegetariánskou stravou v
mém případě a v případě mého psa (viz má kniha Filosofie rovnováhy k dispozici na
tomto webu). Mimochodem v Indii nechovají zřejmě téměř vůbec masožravé psy a
kočky, aby jim nemuseli dávat maso. A co se týká zdravotní nutnosti jíst maso pro
člověka žijícího dlouhodobě v Indii, jehož předci byli po generace uvyklí jíst maso,
uvádím příklad současného dalajlámy (viz http://mysticbanana.com/why-isnt-the-dalailama-a-vegetarian.html ).
Jedení přirozeně uhynulých zvířat člověkem není nová myšlenka, nýbrž tato
myšlenka je tisíce let stará a pochází z Indie. Přežila u starých Romů (někdy
také cikánů), kteří pocházejí a přišli ve středověku do Evropy z Vaší Indie. "Podle
starých Romů jsou zdechliny čistší maso, protože zvíře nezemřelo násilnou smrtí", a
Romové vymysleli také geniální recept, jak jíst zdechliny, "zdechliny se vyvářely
ve více vodách" (viz http://www.mills.cz/assets/Absol_prace/AP2010SP_denni/Rosecka-SP2010.pdf ), a to před minimálně tisíci lety, kdy přišli do Evropy a
kdy ještě nikdo neslyšel o sterilizaci chirurgických nástrojů. Blíže viz má kniha Filosofie
rovnováhy na tomto webu.
Dr. Grůza

----- Original Message ----From: JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.
To: Antonin Valer
Sent: Wednesday, December 12, 2012 2:13 AM
Subject: Strana za práva všech živých tvorů.-Prosba o politickou podporu
Nově zakládaná politická

STRANA ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH TVORŮ
www.spvzt.cz , zakladatel@spvzt.cz
Kontakt: JUDr. Dalibor Grůza Ph.D., zakladatel, tel. 00420 606302812, 00420 534008871

Sídlo:
Dobrovského 56/7, 693 01 Hustopeče (dům nedaleko centr. náměstí, ve kterém bydlel v letech 18611863 první československý prezident T.G. Masaryk)
úřední doba: každá středa 9:00-12:00, 14:00-16:00 hod, nebo kdykoliv po telefonické domluvě
tel. 00420 534 008 871, tel. 00420 606 302 812
Věc: Prosba o politickou podporu

Vážený pane Antoníne Valere, Trilokátma dása, mluvčí Mezinárodní
společnosti pro vědomí Krišny, Hnutí Hare Krišna,
chtěl bych Vás poprosít, zda by jste jako hnutí podpořili založení poltické
Strany za práva všech živých tvorů a podepsali Petici potřebnou pro vznik
politické Strany za práva všech živých tvorů, kterou je možno najít
vytisknout a poslat na webu strany: www.spvzt.cz , aby všichni živí tvorové
měli v naší společnosti spravedlivá práva uznaná zákony státu. V
současnosti mám 94 podpisů z 1000 potřebných pro registraci této politické
strany.
Živými tvory myslím, jak lidi, tak i zvířata, a to včetně masožravých zvířat a rostlin a ostatních
živých tvorů.
Prosím o opětovné prostudování informací na webu www.spvzt.cz , které byly mnou
aktualizovány i na základě naší e-mailové diskuse. Na webových stránkách je k dispozici
rovněž strojový překlad do angličtiny a hindštiny a jiných jazyků tohoto webu. Ideologie strany,
resp. kniha Filosofie rovnováhy je k dispozici v profesionálním překladu do češtiny a
angličtiny, rovněž na tomto webu.
Ještě bych chtěl citovat autority na podporu ideologie Strany za práva všech živých tvorů:
1.) Podle aktuální příručky vydávané, resp. distribuované Krišnův dvůr, farma hnutí Hare
Krišna v České republice nazvané GÓRAKŠJA a vegetariánství str.5:
" Pokud lidé, kteří navzdory všem protiargumentům trvají na zachování živočišného zdroje potravy,
budou jíst pouze zvířata, která zajdou přirozeným způsobem, vyhnou se požívání "jedů strachu".
Zvířata budou produkovat více potomstva a po přechodném období pochopitelného nedostatku bude k
dostání více masa než dříve."
2.) Podle Vámi citované holandské politické strany
http://www.partyfortheanimals.nl/content/view/308//faq/view/50/14 :
Is the Party for the Animals against eating meat or fish?
The most animal-friendly menu is one without any animal produce. A large number of the members of
the Party for the Animals are vegetarians or vegans. However, we also have members who eat meat
or fish. It is not a choice that we try to force upon others. Nonetheless, we do strongly advocate that
consumers (both party members and non-party members) who eat animal products should chose
meat, eggs or dairy products, which do not derive from the factory farming industry, and nonendangered fish species.
Překlad:

Je strana za zvířata proti jedení masa nebo ryb?
Zvířatům nejpříznivější strava je bez jakýchkoliv zvířecích produktům. Velký počet čelnů Strany za
zvířata jsou vegetariáni nebo vegani. Avšak máme také členy, kteří jedí maso nebo ryby. To není
volba, kterou bychom se pokusili nutit ostatním. Nicméně silně obhajujeme, aby spotřebitelé (jak
členové strany tak i nečlenové strany), kteří jedí výrobky ze zvířat, měli si vybrat maso, vejce nebo
mléčné výrobky, které nepocházejí z průmyslových zemědělských velkochovů, a nikoliv z ohrožených
druhů ryb.
Podle stanov Strany za práva všech živých tvorů členství v této politické straně nevylučuje
členství v jiné politické straně.
V Hustopečích 12.12.2012
JUDr. Dalibor Grůza Ph.D. zakladatel Strany za práva všech živých tvorů

…
----- Original Message ----From: Antonin Valer
To: JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.
Sent: Wednesday, December 12, 2012 10:31 AM
Subject: Re: Strana za práva všech živých tvorů.-Prosba o politickou podporu

Vážený pane doktore,
již jsem Vám v několika dopisech vysvětlil v čem je program vaší strany mylný a v mnoha
bodech neuskutečnitelný. Navíc Hnutí Hare Krišna nebude nikdy podporovat jakékoliv
zabíjení, tudíž ani zvířat chovaných na biofarmách. To, že Party for the Animals v
Holandsku nezakazuje svým členům jedení masa, ale doporučuje jim, aby alespoň
nekonzumovali maso z velkochovů je podstatně něco jiného než podporovat zabíjení
zvířat z biofarem a mít tuto myšlenku jako hlavní program strany.
To, co jste se dočetl v Górakšje také není doporučení k jedení zdechlin, pouze
informace pro ty, kteří přes všechny protiargumenty trvají na živočišné potravě,
že při jedení masa ze zvířat přirozeně uhynulých, se vyhnou požívání tzv. "jedů
strachu". Naším programem je prakticky ukázat, že laktovegetariánská strava je
plnohodnotná, zdravá, chutná a nezpůsobuje žádná zdravotní rizika. Pokud se přesto
někdo stále ještě obává, že "bez masa to nejde", tak kromě mléka a mléčných
výrobků si dnes může vybrat z takové široké škály vegetariánských výrobků
imitujících strukturu a dokonce i chuť masa, že může prakticky okamžitě nahradit
maso těmito výrobky aniž by zaznamenal větší rozdíl v chuti nebo nasycenosti. Z
mnoha firem mohu zmínit např. http://www.salvenatura.cz/
Jedení masa naše hnutí nikdy nedoporučovalo a nikdy doporučovat nebude.
Vycházíme totiž z učení, které je popsáno ve starodávných védských textech a které
samotný Pán Krišna vysvětluje v Bhagavad-gítě. Zde je vysvětleno, že existují tři
kvality přírody, kvalita dobra, vášně a nevědomosti. Celý tento hmotný svět je
ovládán těmito kvalitami. Někdy převládá dobro, jindy vášeň a někdy zase
nevědomost. K tomu abysme se dostali z nižších kvalit (vášně a nevědomosti) je
třeba vyhledávat společnost, prosředí, potraviny atd. v kvalitě dobra. Maso je
potravina v kvalitě nevědomosti a ten kdo jí maso bude velmi silně ovlivňován touto
kvalitou. Celá védská literatura je sestavena takovým způsobem, aby postupně

pozvedla lidské bytosti na úroveň kvality dobra, ve které lze skutečně pochopit kdo
jsme, odkud pocházíme, co se děje po smrti, kdo je to Bůh a jak s ním mohu
rozvinout vztah. Proto se ve védách jedení masa striktně zakazuje a pro ty, kteří se
ho nedovedou vzdát (čili pro lidi žijící na okraji společnosti) se silně omezuje. Ale to
jsem vám již vysvětloval v předchozích dopisech.
Trochu jsem se podíval na pár stránek vaší Filosofie rovnováhy. V Indii se používá
takové rčení, že když vezmeme jedno zrnko rýže z hrnce, tak podle něj zjistíme jestli
je již všechna rýže uvařená. Z toho mála co jsem přečetl jsem pochopil, že to co
píšete je tak nedokonalé, smyšlené a nesourodé že nemá žádný smysl se zbytkem
nějak hlouběji zabývat. Již jsem vám napsal, že není třeba nic nového vymýšlet.
Všechno již bylo dáno. Žádnou novou životaschopnou filosofii nevymyslíte, ikdyž se
budete snažit sebevíce. Je třeba pouze vyhledat ten pravý zdroj, kde nalezneme
poznání vedoucí k realizaci, že nejsme toto tělo, nýbrž věčná duše, plná poznání a
blaženosti. Jakmile se napojíme na tento zdroj, získáme dokonalé poznání v čisté
podobě a nemusíme nadále tápat v nevědomosti.
S pozdravem
Trilokátma dása
----- Original Message ----From: JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.
To: Antonin Valer
Sent: Wednesday, December 12, 2012 6:21 PM
Subject: Strana za práva všech živých tvorů-rozhovor s Hare Krišna-významnou hinduistickou
organizací o jedení masa a masožravcích
Nově zakládaná politická

STRANA ZA PRÁVA VŠECH ŽIVÝCH TVORŮ
www.spvzt.cz , zakladatel@spvzt.cz
Kontakt: JUDr. Dalibor Grůza Ph.D., zakladatel, tel. 00420 606302812, 00420 534008871
Sídlo:
Dobrovského 56/7, 693 01 Hustopeče (dům nedaleko centr. náměstí, ve kterém bydlel v letech 1861-1863 první
československý prezident T.G. Masaryk)
úřední doba: každá středa 9:00-12:00, 14:00-16:00 hod, nebo kdykoliv po telefonické domluvě
tel. 00420 534 008 871, tel. 00420 606 302 812

Zkrácený rozhovor s Hare Krišnavýznamnou hinduistickou organizací o
jedení masa a masožravcích
Odpověď za SPVŽT:

Autor: Dalibor

Grůza
Posted on: 09-12/12/2012
Strana za práva všech živých tvorů chce spojit a bojovat za práva všech živých tvorů,
živými tvory myslím jak lidi tak i zvířata, a to včetně masožravých zvířat, a dále rostliny
a ostatní živé tvory.
Nechci tříštit síly, proto chci dnes bojovat pouze proti našemu současnému nejhoršímu
zlu ve vztahu ke zvířatům, tedy porážkovým průmyslovým velkochovům. K tomu jsou
nutné peníze na transformaci našeho zemědělství na milosrdnější způsoby živočišného
hospodaření, k čemuž má sloužit porážková daň. Podle mne jde o první v současnosti
nejdůležitější krok SPVŽT dobrým směrem, podle připravenosti společnosti budou
následovat další.
Já sám výrobky z poražených zvířat ani můj pes nejíme, pouze jím vejce z
domácího chovu, kde neporáží ani nedávají porážet žádné slepice ani žádné kohouty, kozí
mléko z chovu, kde neporáží ani nedávají porážet žádné kozy ani žádné kozly, a brojlery
z mého útulku pro brojlery, kteří nebyli zabiti úmyslně žádným člověkem, zemřelí
zásadně na stáří. Těmito přirozeně uhynulými brojlery krmím rovněž svého psa vedle
těchto vajec a tohoto mléka a vegetariánského krmiva ami dog. Já sám bych zřejmě
podle mé zkušenosti nepřežil zdravý pouze na ovo-lakto vegetariánské stravě
bez tohoto masa a zcela jistě by podle mé zkušenosti bez tohoto masa nepřežil
zdravý můj pes, který je masožravec.
Mé stanovisko o zdravotní nutnosti jíst toto maso v mém případě a v případě
mého psa vychází z mé zkušenosti, resp. mnou uskutečněného dlouhodobého
vědeckého pokusu s pouhou dlouhodobou lakto-ovo vegetariánskou stravou v
mém případě a v případě mého psa (viz má kniha Filosofie rovnováhy k dispozici na
tomto webu). Mimochodem v Indii nechovají zřejmě téměř vůbec masožravé psy a
kočky, aby jim nemuseli dávat maso. A co se týká zdravotní nutnosti jíst maso pro
člověka žijícího dlouhodobě v Indii, jehož předci byli po generace uvyklí jíst
maso, uvádím příklad současného dalajlámy, který, ač chce být vegetarián, musel z
vážných zdravotních důvodů začít jíst maso (viz http://mysticbanana.com/why-isnt-thedalai-lama-a-vegetarian.html ).

Jedení přirozeně uhynulých zvířat člověkem není nová myšlenka, nýbrž tato
myšlenka je tisíce let stará a pochází z Indie. Přežila u starých Romů (někdy
také cikánů), kteří pocházejí a přišli ve středověku do Evropy z Vaší Indie. "Podle
starých Romů jsou zdechliny čistší maso, protože zvíře nezemřelo násilnou smrtí", a
Romové vymysleli také geniální recept, jak jíst zdechliny, "zdechliny se vyvářely
ve více vodách" (viz http://www.mills.cz/assets/Absol_prace/AP2010SP_denni/Rosecka-SP2010.pdf ), a to před minimálně tisíci lety, kdy přišli do Evropy a
kdy ještě nikdo neslyšel o sterilizaci chirurgických nástrojů. Blíže viz má kniha Filosofie
rovnováhy na tomto webu.
Po naší diskusi s Trilokátma dása dne 11.12.2012 jsem poštou obdržel aktuální příručku
nazvanou GÓRAKŠJA a vegetariánství vydávanou, resp. distribuovanou Krišnův
dvůr, farma hnutí Hare Krišna v České republice, kde na str. 5 se uvádí:
"Pokud lidé, kteří navzdory všem protiargumentům trvají na zachování
živočišného zdroje potravy, budou jíst pouze zvířata, která zajdou přirozeným
způsobem, vyhnou se požívání "jedů strachu". Zvířata budou produkovat více
potomstva a po přechodném období pochopitelného nedostatku bude k dostání
více masa než dříve."

Podle Vámi citované holandské politické strany přeloženo z angličtiny, viz
http://www.partyfortheanimals.nl/content/view/308//faq/view/50/14 :
Je strana za zvířata proti jedení masa nebo ryb?
Zvířatům nejpříznivější strava je bez jakýchkoliv zvířecích produktů. Velký počet členů
Strany za zvířata jsou vegetariáni nebo vegani. Avšak máme také členy, kteří
jedí maso nebo ryby. To není volba, kterou bychom se pokusili nutit ostatním. Nicméně
silně obhajujeme, aby spotřebitelé (jak členové strany, tak i nečlenové strany),
kteří jedí výrobky ze zvířat, si vybrali maso, vejce nebo mléčné výrobky, které
nepocházejí z průmyslových zemědělských velkochovů, a nikoliv z ohrožených
druhů ryb.
Dr. Grůza

Stanovisko Mezinárodní společnosti pro vědomí Krišny, Hnutí Hare
Krišna-významné hinduistické organizace:

Autor: Antonín Valer, Trilokátma dása, mluvčí Mezinárodní společnosti pro vědomí
Krišny, Hnutí Hare Krišna
Posted on: 09/12/2012
Dobrý den pane Grůzo,
když jsem začal číst Vaše sdělení, měl jsem radost, že se konečně někdo začíná zajímat o
utrpení zvířat způsobených na jatkách. Velmi brzy mě však moje nadšení přešlo, když
jsem se dále dočetl, že vám nejde ani tak o to, jestli jsou ta zvířata zabita, ale spíše, že
jsou "zabita ekologicky". Už jenom ten výraz ekologický porážkový chov zní alespoň pro
mě neuvěřitelně. Na porážce ať už je jakákoliv není nic milosrdného, spravedlivého, ani
ekologického. Chápu, že v současných zemědělských velkochovech zažívají zvířata
během svého krátkého a nebohého života daleko větší utrpení než v nějakých
ekologických chovech, ale výsledek je stejný, zvířata jsou nakonec krutě zabita.
Ve stanovách píšete, že chcete vytvářet humanistickou společnost na principech
milosrdnosti a spravedlnosti pro všechny živé tvory. Nerozumím tomu, co vidíte
milosrdného a spravedlivého na ekologickém porážkovém chovu. Ve stanovách píšete, že
vaším záměrem je postupný přechod na milosrdnější způsob stravy, ale zároveň
nechcete nikoho nutit k přechodu na vegetariánství. Existuje podle vás nějaká milosrdná
alternativa zabíjení? Domnívám se, že vaše myšlenka velkochovů, ve kterých budou
zvířata umírat na stáří a poté budou konzumována masožravci je stejně nereálná jako
snaha přesvědčit závislého gamblera, že hrát šachy je pro něj lepší než utrácet peníze na
automatech.
Pokud je ve vašem zájmu opravdu snížit utrpení zvířat, potom vám doporučuji inspiraci
od jedné holandské politické strany (www.partyfortheanimals.nl), jejichž program je
velmi hezky vyjádřený v tomto
dokumentu: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2uTJsZrX2w
I.
Prosím neberte moje připomínky příliš osobně, ale snaha vaší strany mě připomíná
diskusi o tom jestli suchá strana lejna je lepší než ta vlhká. Lejno zůstane vždy lejnem ať
už je suché nebo mokré a stejně tak zabíjení zůstane zabíjením, ať už jsou zabíjena
zvířata z velkochovů nebo ekofarem.

Ještě jednu poznámku k vašemu programu. Na základě čeho se domníváte, že většina
masožravců by nemohla ve zdraví přežít přechod na vegetariánskou stravu? Nemyslím,
že by všichni masožravci byli schopni přijmout vegetariánskou stravu. Ne však z důvodu,
že by to pro ně bylo zdravotně nebezpečné, nýbrž proto, že si jednoduše nedovedou
představit život bez masa, tak jako kuřák život bez cigrety nebo alkoholik život bez
chlastu. Přesto však existují řešení, aniž bychom museli jakýmkoliv způsobem dělat
kompromisy v podobě zabíjení. Můžete se podívat
sem: www.vegetarianbutcher.com, http://bittman.blogs.nytimes.com/2012/03/26/havin
g-your-chicken-without-eating-it/ popřípadě http://www.independent.co.uk/lifestyle/food-and-drink/features/is-this-the-end-of-meat-7765871.html.
Doufám, že vás moje připomínky neurazily a jsem otevřený jakékoliv další diskusi.
Přeji vám hodně štěstí
Podepsán Antonín Valer, Trilokátma dása, mluvčí Mezinárodní společnosti pro vědomí
Krišny, Hnutí Hare Krišna

Autor: Antonín Valer, Trilokátma dása, mluvčí Mezinárodní společnosti pro vědomí
Krišny, Hnutí Hare Krišna
Posted on: 10/12/2012
... Docela by mě zajímal ten váš dlouhodobý vědecký pokus s laktovegetariánskou
stravou. To vás tato strava ohrožovala na zdraví nebo dokonce na životě? Je
zajímavé, že miliony vegetariánů po celém světě nejsou nijak ohroženi. Dokonce
i lékaři dnes potvrzují, že vyvážená laktovegetariánská strava dodává tělu
všechny nezbytné látky. Osobně znám stovky vegetariánů, jejichž předkové
jedli po celé generace maso a přesto nemají žádné zdravotní problémy. ...
Podepsán Antonín Valer, Trilokátma dása, mluvčí Mezinárodní společnosti pro vědomí
Krišny, Hnutí Hare Krišna

Autor: Antonín Valer, Trilokátma dása, mluvčí Mezinárodní společnosti pro vědomí
Krišny, Hnutí Hare Krišna
Posted on: 11/12/2012
... Znovu se ptám, která písma anebo autority myšlenku jedení zdechlin podporují? Kde
anebo kým je vaše tvrzení doloženo? Védská kultura fungující pod vládou zbožných
králů na území Indie a dalších místech před tisíci lety jedení masa velmi přísně
omezuje. Navíc král se staral o to, aby tato omezení byla dodržována. Pokud se
však někdo nedokázal jedení masa vzdát, mohl za určitých omezujících
podmínek jíst maso kozy, drůbeže a jiných nižších zvířat. Tyto skupiny obyvatel
však nikdy nebyly hlavním proudem a fungovaly víceméně v ústraní, aby
nenarušovaly obyvatele spokojené s laktovegetariánskou stravou. Tyto informace
jsou velmi podrobně uvedeny v Puránách zejména v Bhágavata Puráně, nazývané též
Šrímad Bhágavatam, ale i na mnoha dalších místech védské literatury jako je Manuův
zákoník - Manu samhita. ...
... budete podobně jako tehdejší jedlíci masa vykázáni do ústraní a přinejlepším
považováni za nekulturní barbary. ...

Podepsán Antonín Valer, Trilokátma dása, mluvčí Mezinárodní společnosti pro vědomí
Krišny, Hnutí Hare Krišna

----- Original Message ----From: Antonin Valer
To: JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.
Sent: Thursday, December 13, 2012 9:38 AM
Subject: Re: Strana za práva všech živých tvorů-rozhovor s Hare Krišna-významnou hinduistickou
organizací o jedení masa a masožravcích

Vážený pane doktore,
nerozumím tomu jaký záměr sledujete zveřejňováním pouze určitých pasáží naší diskuse na
vašich stránkách. Myslím, že tímto způsobem můžou některé informace vyznít jinak než byly
myšleny. Když už jste s tím začal, tak prosím, abyste také zveřejnil tu informaci, že odmítáme
podpořit vaši stranu, spolu se zdůvodněním proč tomu tak je. V opačném případě raději
stáhněte celou naši diskusi, protože tak, jak je uvedena vytrhává souvislosti z kontextu.
Děkuji za pochopení
Trilokátma dása
…

----- Original Message ----From: JUDr. Dalibor Grůza Ph.D.
To: Antonin Valer
Sent: Thursday, December 13, 2012 11:25 AM
Subject: Re: Strana za práva všech živých tvorů-rozhovor s Hare Krišna-významnou hinduistickou
organizací o jedení masa a masožravcích
Zkrácení našeho rozhovoru považuji za novinářsky objektivní zkratku, na Vaši žádost zveřejňuji celou
nejaktuálnější verzi naší korespondence bez zkopírovaných opakovaných pasáží.
Dr. Grůza

…

