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do jedného kúsku steaku.
Jedenie mäsa ničí životy
A veľa ľudí po ňom prahne.
a poškodzuje planétu
A tým si vytvárame
aj zlú karmu.
Sledujete reláciu
Preto trpíme problémami
Medzi Majstrom a žiakmi.
s pečeňou, so srdcom
a dokonca ani nevieme,
Zastaviť globálne
prečo sme chorí.
otepľovanie, pretože už teraz
Toľko peňazí, toľko potravy,
každý deň milióny ľudí
ako to, že sme stále chorí?
hladujú a prichádzajú
Nemocnice sú plné
o domovy kvôli
jedákov mäsa.
globálnemu otepľovaniu.
Nenájdete v nich vegetariána.
Ak to nezastavíme,
Čím bohatstva,
budeme mať dokonca vojnu.
tým viac mäsa.
Pretože keď sú ľudia
Čím viac mäsa,
príliš hladní
tým viac nemocníc. Však?
a nemajú nič na jedenie
Stále v takomto kruhu.
pre svoje deti,
Čím viac mäsa,
spôsobia nejaké problémy.
tým viac chudobných ľudí.
A nemôžete proste
A tým teplejšia planéta.
každého zabiť,
Minulý týždeň všetci
nemôžete len tak ísť
Formózania (Taiwanci)
a zabiť milióny ľudí,
vyšli do ulíc. Prisľúbili,
ak vám vyrabujú váš dom,
že sa stanú vegetariánmi.
nemôžete to urobiť.
Majú taký slogan:
Viete, čo myslím?
„Žiadne mäso, žiadne teplo.“
Takže riešením je proste
To znamená, že ak nejeme
byť vegetariánom.
žiadne mäso, nie je ani
Dokonca ešte ani nemusíte
globálne otepľovanie.
byť ekologickí.
Je to milé. Myslím,
Len buďte vegetariáni,
že je to veľmi dobré.
potom môžeme zachrániť
Takže vám ďakujem za to,
planétu. Kvôli dopadom
že ste vegáni alebo
na ekosystém.
vegetariáni a podobne.
Pretože na chov zvierat
Ale syr tiež prispieva
je toho potrebného tak veľa
k chovu zvierat.
v porovnaní s pestovaním
Ak ale jeme syr spôsobom,
rastlín. Je treba toľko veľa
akým to robili starovekí
na nakŕmenie zvierat oproti
ľudia, potom je to
nasýteniu ľudí.
v poriadku. Ako v Indii,
Všetky zdroje používame
kravy sa všade voľne
na kŕmenie zvierat,
potulujú a dávajú mlieko.
aby sme si mohli dať steak.
Ale dnes mnohí ľudia
Dve minúty,
jedia z lakomosti.
možno ani to nie, možno
Jedia preto, že chcú,
jedna minúta a je po ňom.
Toľko práce,
nie preto, že sú hladní.
toľko dopravy, energie,
A chovajú oveľa viac zvierat.
toľko peňazí, vody.
Preto máme problém.
Príliš veľa toho ide
My máme riešenie.

Každý pozná riešenie.
Oni niečo robia,
ale nestačí len niečo robiť,
vláda to musí skutočne
verejne vysielať.
Na internete,
na ich internetovej stránke,
majú mnoho peňazí,
môžu urobiť čokoľvek,
sú mocní.
Ale ja robím, čo môžem.
Letáky, semináre atď,
len kvôli tomu.
Len pre záchranu planéty.
A je to príliš pomalé,
príliš pomalé.
Len akoby trochu tu a tam.
Vláda musí niečo povedať,
presne ako zakázali fajčenie,
takže je zakázané, hotovo.
Vláda by to mohla urobiť.
Je to jednoduché, pozrite,
zakázali cigarety
a sú zakázané.
Zakázali drogy, nie?
A sú zakázané.
Nie je to legálne.
A zníženie cigariet
zníži množstvo
chorôb všade vo svete.
Ľudia o tom vedia.
To isté platí aj pre
klimatickú politiku.
Ak jednoducho urobia to,
o čom vedia, že je dobré,
potom to bude veľmi rýchle.
Okamžite sa obnovíme,
zastavíme ten efekt.
Pretože ak už nebudeme
chovať viac dobytka
alebo iných zvierat,
potom bude Zem
oveľa udržateľnejšia.
Žiadne ďalšie skleníkové
plyny ani metán zo zvierat.
Žiadne ďalšie neustále
množenie zvierat.
Tie, ktoré máme,
si ponecháme.
A už žiadne ďalšie
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silnejší než CO2.
chovanie kvôli zisku a mäsu.
A dobytok je
Potom sa Zem obnoví.
príčinou číslo jedna,
Po nejakom čase kravy
čo sa týka metánu.
zomrú prirodzenou smrťou
A vedľajších produktov,
a na všetku tú pôdu
oxid dusný tiež pochádza
sa znovu zasadia stromy
od dobytka.
a zelenina.
Vidíte, čo myslím?
Pretože ak chováte dobytok,
Mäso, vajcia, výroba mlieka
ešte ani po 50 rokoch
zodpovedajú celosvetovo
nemôžete celkom pestovať
za 65 %
na tej pôde.
ľuďmi vyprodukovaných
Bude udupaná,
emisií oxidu dusného.
tvrdá, zbavená
Takže teraz vidíte
schopnosti obnovovať sa.
celý obraz..
Ľudia len musia
Všetci to už vieme
prestať jesť mäso,
zo správy OSN a od vedcov.
pretože je to aj zlá karma.
Takže teraz už dokonca
Nie je to len metán.
vieme, že metán
Každý deň vysielame všetky
a oxid dusný
možné varovné znamenia
sú smrteľnejšie,
a dôkazy otepľovania.
jedovatejšie než CO2.
Môj Bože,
A máme ich veľa.
o čom hovoria celé dni,
V súčasnosti máme
ak nie o tomto?
v atmosfére menej CO2
Toto je teraz
než sa nachádza
jediná dôležitá vec.
v oceánskych ložiskách.
Najskôr musíte prežiť
Pretože oceán,
a potom môžete robiť
rieky tiež absorbujú CO2
všetko ostatné, čo chcete.
a tam sa hromadia.
Ak ale neprežijete,
Pri nízkych teplotách
nebudete mať planétu,
je tam stlačený
aký to má potom význam?
a leží tam neškodne.
Ak nechcú
Ale teraz, keďže sa počasie
ublížiť svojim deťom.
otepľuje,
Ak je to to,
a hrozí uvoľnenie
prečo sa rozhodli,
týchto plynov...
čo chcú urobiť?
už sa uvoľňujú do atmosféry,
Ako viete,
viete o tom
podľa správy OSN
z vedeckých správ.
a vedeckých dôkazov,
Takže teraz sa každý deň
CO2 dokonca nie je
roztápajú oblasti trvalého
najviac smrtiaci.
ľadu. A metán
Zo všetkého znečistenia
alebo iný plyn
nie je najsmrteľnejší.
sú uvoľňované do atmosféry.
Dám vám nejaký príklad.
Skutočne dúfam a modlím sa,
Napríklad metán je
že niekto počúva.
približne 23krát silnejší
ako CO2.
Metán a oxid dusný
A oxid dusný
sú produkované
je približne 300 krát
živočíšnou výrobou.

Takže sú oveľa jedovatejšie,
oveľa nebezpečnejšie
než CO2.
Pretože atmosféra sa ohrieva
a preto sa metán uvoľňuje
na povrch.
Ak zatavíme najhoršiu
z príčin globálneho
otepľovania, to znamená
chov dobytka, zvierat,
potom budeme schopní
zachrániť planétu.
Musíme zastaviť zabíjanie
ľudí i zvierat.
Musíme zastaviť výrobu
živočíšnych produktov.
A musíme ich
prestať používať.
Musíme zastaviť tri veci:
zabíjanie, výrobu
a používanie.
A samozrejme
prestať jesť mäso.
A potom zvyšok
môže nasledovať podľa toho,
ako umožní technológia.
Pretože technológia
potrebuje nejaký čas.
Najlepšou vecou
je prestať jesť mäso,
prestať zabíjať zvieratá,
prestať chovať zvieratá.
Potom prestane metán
a oxid dusný!
A už tým odstránime
veľký kus
znečisťovania ovzdušia
a prerušíme proces
globálneho otepľovania.
A už som povedala,
80 % z toho sa zastaví
takmer okamžite
a výsledky môžeme vidieť
behom pár týždňov.
Pretože ak nebudete
ďalej chovať viac zvierat,
bude menej metánu
a ak nebudeme jesť mäso,
potom nie je potrebná
žiadna doprava a bude na to
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Protože, kdyby lidé museli
potrebného menej paliva.
zabít živé, dýchající,
A všetci títo ľudia
milující, krotké,
môžu byť vyškolení
nevinné zvíře,
na nejakú inú prácu.
aby si ho dali do pusy,
Bude menej hladu,
Myslím, že by toho nechali.
pretože budeme využívať
Jen většina lidí neví,
poľnohospodárske produkty,
jak kruté, hrůzné věci
obilniny, na výživu ľudí,
se dějí na jatkách,
namiesto kŕmenia
aby byla zvířata zabita.
väčšieho počtu zvierat
Oni to nevědí.
v budúcnosti.
Nenapadne je to.
Takže viac nebude hlad
Oni zařídí, aby ten kus masa
a nebude už žiadna vojna
vypadal dobře.
z dôvodu hladu.
Dokonce ho nazdobí
Takže efekt je nesmierny.
a různě ho okoření
Vynásobte to
a lidé ho prostě sní.
a budete vedieť, čo myslím.
Oni si ani nespojí
Pretože metán
ten kus masa
bol zachytávaný
s živou, dýchající,
po všetky tie storočia
milující, krotkou, vlídnou,
kvôli chovu dobytka,
nevinnou žijící bytostí.
v jazerách, v oblastiach
Nespojí si to.
trvalého ľadu,
Kdyby ale museli jít
v oceánoch
a zabít si to sami, pak si
a keď sa to teraz topí,
myslím, že toho nechají.
tento plyn bude uvoľnený.
To je tedy dobrý nápad,
Navyše každodenne máme
vláda může zakázat
viac zvierat, viac metánu,
maso doma, venku
potom to nikdy nezastavíme.
nebo venku, doma nebo
Budeme len vo väčších
v restauraci
a väčších problémoch,
a od toho bychom začali.
hlbšie a hlbšie v problémoch.
Myslím, že by pomohlo
Takže proste prestaňme
prosazovat doma vážný,
zabíjať zvieratá,
škodlivý vliv
prestaňme ich chovať.
zvyku jedení zvířat.
A viete,
Myslím, že si to lidé více
zvieratá nakoniec zomrú,
uvědomí a nechají toho
keď nadíde ich čas
a podpoří vlády.
prirodzeným spôsobom.
Ak my viac neprodukujeme
metán, potom je to
dokonalý obraz, nie?
dokonalý obraz, nie? (Áno!)
Dokonca päťročné dieťa
tomu rozumie. (Áno!)
Ale dúfam, že niekto počúva.
Pokud by tedy vlády
skutečně zakázaly maso,
myslím,
že by to lidé podpořili.
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