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svým spoluobčanům energiemi, nebude to mít Minimálně 50 % všech  
tuto důležitou pravdu moc velký vliv na zastavení emisí skleníkových plynů 
a řekněte jim, že musíme globálního oteplování, pochází 
pracovat společně, aby naše protože  z masa zvířat a  
strava byla bez živočišných  jejich efektivita mléčných produktů – 
produktů. Máme na záchranu  bude vyrušena  a neříkám, to já, 
planety málo času. velkým vlivem vše je to dokázáno, 
Máme krásnou planetu, skleníkových plynů, vyzkoumáno, potvrzeno 
kterou musíme zachránit. které vytváříme a publikováno 
Máme vzácný konzumováním masa předními vědci  
poklad – tím jsou naše děti, a masným průmyslem. z celého světa. 
které musíme zachránit. Prosím, odkažte se na: Pokud se zaměříme jen 
A kromě toho, na více podrobnějších zpráv na zelené energie, jako 
vlády a lidé týkajících se toho a mnoha solární panely, větrné  
nemají co ztratit,  dalších spojených záležitostí. energie atd., nebude to mít  
když se stanou vegany. Proto, abychom si mohli  velký efekt, je mi to  
Životnímu prostředí říkat nízko uhlíková nebo tak líto, že to musím říct. 
by absence hospodářských  bez uhlíková společnost, Musím vám říct  
zvířat přineslo musíme odstranit pravdu, protože 
mnohem méně znečištění naši konzumaci masa, to je taky moje planeta. 
a méně plýtvání vodními protože to je  Váš ostrov může být  
i potravinovými zdroji.  příčinou číslo jedna – kdykoli v budoucnu 
Pro občany dnes existuje můžeme říci, že je to   mým bydlištěm.  
perfektní výživná, jedinou příčinou – Mohu si zamilovat váš  
chutná alternativa naší změny klimatu, ostrov, mohla bych tam jet. 
k živočišným produktům, je to  Proto chci chránit  
a jak jsme slyšeli naše konzumace masa. váš ostrov, chci  
na přednáškách lékařů, Toto je v souladu chránit moji planetu, 
veganská strava je také s doporučeními proto vám musím říct  
nejlepší pro naše děti. předních světových vše, přestože mohu 
Je to řešení kdy vždy  klimatických odborníků, někoho urazit 
vyhrajete, jak uvedl  jakými je vedoucí  nebo nemusím být moc  
Dr. Pachauri, a je nutné IPCC, Dr. Pachauri,  populární, za to, že to dělám, 
pro záchranu planety. který je sám vegetariánem, ale musím vám říct 
Prosím, prosím, požádejte  kvůli  pravdu, protože 
Jeju, aby nebyli jen  životnímu prostředí. zelené energie pro nás  
modelovou provincií, Ve skutečnosti, kdybychom  nejsou naléhavým úkolem, 
ale aby byli pravým,  se zaměřili na přechod lidí který musíme teď vyřešit. 
hrdinným, odvážným  na vegetariánství nebo  Protože zelené energie  
modelem pro celý svět. My veganství, ušetřilo by nám to  se jen pustí do vlivu, 
potřebujeme podporu Jeju. mnohem víc peněz možná aerosolu nebo CO2, 
Jednu věc, kterou  než zelené technologie, což není naléhavým  
děláme, jako organizace a samozřejmě, že by to problémem globálního  
je, že motivujeme lidi, bylo mnohem efektivnější. oteplování, tvůrcem. 
aby se dali do ekologického  A naléhám na vás, Vliv globálního  
podnikání a podporovali vládní vůdci, oteplování pochází  
majitele firem, protože náš čas z chovu hospodářských  
kteří to dělají správně. utíká. Musíme zvířat, od zvířat.   
Nejdříve bych Vás tedy  pracovat teď na tom. Pokud tedy budeme 
pozval, abyste přijela do DC Prosím, vysvětlete  pokračovat se zelenými  
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lepší, než jíst místní,  říkáme královně, a půjdeme spolu na dobré  
„loco“ maso. „matka národa“, takže  veganské jídlo 
Ve Španělštině paní Michelle Obama do jedné z restaurací. 
znamená „loco“ šílený – je hodna tohoto jména.  Bylo by mi ctí, 
my nejíme  Ona začala  dá-li Bůh.  
„loco“ maso. vést příkladem. Děkuji Vám. 
V další studii, Dokonce řekla, Jednu věc děláme  
ve Foodwatch v Německu že její rodina cítí víc  skutečně rádi,  
zjistili, že přechod  energie a je zdravější  a to poukazujeme na lidi, 
z masité stravy na  když jí  kteří to dělají dobře, lidi, 
bio masitou stravu by ušetřil  bio zeleninu, kteří nám úspěšně  
jen 8 % emisí, místně pěstovanou. pomáhají žít  
ale přechod  Představte si,  udržitelnějším životem, 
na ne bio veganskou stravu,  kdyby v každém sousedství a děkujme za to, že je 
dokonce ne bio v USA měli takovou  mnoho nových příkladných  
veganskou stravu, by ušetřil bio rostlinnou zahrádku, lidí, komunit, kteří se spojují, 
86 % emisí. aby měli všichni   aby žili udržitelnějším 
Proto zachráníme planetu čerstvou, zdravou   způsobem života. 
tím, že budeme vegany. zeleninu. A například, 
Dokonce i ne bio! Máme zprávy  tady v DC, 
Takže ve skutečnosti o bio rostlinných  paní Michelle Obama 
je bio dobré, zemědělcích,  vytvořila veřejnou  
místní je skvělé, kteří velmi profitují bio zahradu, 
ale prvním krokem a poptávka teď po zeleninovou, 
je alespoň být veganem, bio rostlinných potravinách  (Správně!) 
bio nebo ne bio. rychle, rychle roste a děti  
Bio je samozřejmě  po celém světě. z okolních škol  
nejlepší, protože  Proto můžeme udělat jednu  tam chodí pomáhat  
když osázíme  věc, podporovat víc tu zahradu udržovat. 
všechny úrodné akry  bio rostlinné farmářské trhy. Ano,  
na naší planetě organicky, Farmářské trhy jsou teď slyšela jsem o tom. 
pak CO2, v USA stále víc a víc  Proto bych se chtěl dozvědět 
oxid uhličitý, populární, z vašich specifických  
který již existuje protože je to čerstvé,  příkladů, co můžeme spolu, 
v naší atmosféře, je to kvalitní a je to místní,  jako komunita dělat,  
bude ze 40 % absorbován. proto je míň abychom skutečně zajistili 
Pak budeme šťastní.  znečištění z dopravy. udržitelnou planetu. 
Naše planeta jistě  Co je ale zajímavé, že studie Dobrá. Dobrá otázka. 
přežije. ukázaly, že jedení místních  Dobrá otázka. 
Veganský životní styl je  surovin, není tak dobré, Ano, bravo 
nejzelenějším životním  jako když se jí vegansky. První dámě Ameriky, 
stylem. Je to tak nebo ne? Například, vědci  Michelle Obama. 
Ano! na univerzitě Carnegie  Ona je mojí První dámou. 
Děkuji vám. Děkuji vám, Mellon spočítali, Skvělé. 
dobré děti Boha. že veganská strava sníží víc To je pravá První dáma. 
Protože ani  než sedminásobně emise  Vede příkladem. 
bio maso není ve skutečnosti ve srovnání  V našich  
vůbec životnímu prostředí  se 100 % místní stravou. starých zřízeních králů 
přátelské. Vyžaduje dokonce Takže, vidíte?  a královen v Číně 
víc půdy a energie, než Jíst vegansky je dokonce  a v Au Lac (Vietnamu), 
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maso ne bio 
z velkofarem. 
Můžete tomu uvěřit? 
Proto ani nepomůže  
pokoušet se chovat zvířata  
organicky. 
Takzvaná  
„udržitelná“, bio drůbež 
„z volného výběhu“, 
například, potřebuje 
o 20 % energie víc 
a má o 20 % větší  
vliv  
na globální oteplování, než 
neorganické drůbeží farmy.  
Přemýšlejte o tom. 
Takže jsme byli celou dobu 
pomýlení. 
To je hrozná věc, 
tato negativní síla  
v tomto světě. 
Způsobuje, že věříme věcem, 
které pro nás nejsou  
vůbec dobré. 
Od teď se musíme  
snažit dělat průzkum 
a věřit jen tomu, 
co je pro nás dobré, 
a musíme zkoumat, 
dokud nezjistíme,  
že jsou tyto zprávy, 
tyto informace skutečně   
spolehlivé a věrohodné  
podle příkladů, z důkazů. 
Jinak prostě 
neposlouchejte nic, 
co vám říká někdo jiný, 
pokud to nedokážou. 
Podobně, se zjistilo,  
že bio vejce mají o 14 %  
větší uhlíkovou stopu  
než vejce neorganická. 
Tady to tedy máme. 
A i kdybyste 
nepoužívali hnojiva, 
prospěch by byl  
zrušen, protože naroste 
nárok na používání půdy. 
Proto je 
jen veganský životní styl  

skutečně udržitelný. 
Pokryli jsme  
morální, etický, vědecký 
i fyzický prospěch 
vegetariánské stravy. 
Ne proto, že je to  
jen morální nebo etické  
nebo fyzicky prospěšné, 
ale protože  
je to nejjednodušší způsob, 
aby každý z nás  
přispěl  
k záchraně planety. 
Dřív než dokonce vlády  
něco udělají, dřív než nám 
budou nabídnuty 
technické vymoženosti, 
už zastavíme  
globální oteplování, pokud 
se zřekneme toho kusu masa 
a nahradíte ho kouskem 
vegetariánského proteinu, 
který vypadá podobně, 
chutná podobně a je dokonce 
lepší v mnoha směrech – 
pro naše zdraví, pro našeho  
ducha, pro naši inteligenci 
a pro náš další život 
v Nebi. 
Budeme požehnáni 
dokonce i hned teď, 
nemluvě po životě.  
Proto doufám, 
že se musí všichni připojit 
a stát se vegetariány, 
to je vše, co říkám, 
protože je to nejlepší  
a nejrychlejší způsob, 
jak zachránit planetu, nejlepší 
a nejrychlejší způsob 
a každý to může udělat. 
Nepotřebujeme ani techniku,  
ani nové energie, 
nepotřebujeme ani vládu. 
My to uděláme, 
uděláme naši část. 
Proto zdůrazňuji  
vegetariánskou stravu. 
A pokud se vlády 
zapojí a pomohou nám 

to víc prosazovat, páni! 
Moc děkujeme!  
Pokud vyvineme  
lepší technologie 
a budou nám  
k dispozici dost rychle, 
děkujme mockrát. 
Ale s vegetariánskou stravou 
musíme začít hned teď. 
Je to nejlepší cesta, 
nejrychlejší  
a nejbezpečnější cesta  
pro nás a pro děti,   
naše děti.   
Pokud milujete své děti, 
zkuste vegetariánskou stravu. 


