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V roce 1995 byla 
konference o lidnatosti, 
životním prostředí a míru 
a prezident 
zdůrazňoval, že: 
„je potřeba, skutečná potřeba 
udržitelné rovnováhy“, 
jestli to cituji správně, 
„udržitelné rovnováhy 
mezi lidmi a přírodou, 
mezi rozvojem 
a životním prostředím“. 
Vidíte? 
Takže prezident Ramos 
byl velký ochránce 
životního prostředí 
ještě předtím, než se to stalo 
trendem, jako dnes. 
Jeho prozíravost, moudrost 
daleko přesáhly 
naše současné představy 
o změně klimatu ve světě. 
On to věděl ještě předtím. 
Viděl to předtím. 
Proto si myslím, že bio 
zemědělství by uspokojilo 
tuto potřebu, kterou pan 
prezident zmiňoval 
dokonce už v roce 1995, 
dříve než jsme 
vytvořili z globálního 
oteplování takzvaný 
„moderní trend“. 
Prezident řekl, 
že je potřeba 
udržitelné rovnováhy 
mezi lidmi a přírodou, 
mezi rozvojem 
a životním prostředím. 
Myslím, že tato potřeba 
bude uspokojena, když  
všichni zemědělci přejdou 
na bio rostlinné zemědělství. 
V tom případě budeme 
schopni vyvážit potřeby 
mezi našim vývojem 
a životním prostředím, 
našimi potřebami 
a udržitelnou planetou. 
Prospěch bio rostlinného 

zemědělství je nesmírný, 
má velké přednosti, 
dobrý vliv i na zdraví lidí 
i na životní prostředí. 
Bio rostlinné zemědělství 
vlastně renovuje půdu 
a čistí vzduch 
a dokonce dodává vodu. 
Je to tak prospěšné, 
že nejsme schopni 
vše během několika 
minut vyjmenovat. 
Není to dobré jen pro zvířata, 
ale pro všechny bytosti na 
této planetě, dokonce stromy 
a půdu, jednak proto, 
že nepoužívá chemická 
hnojiva nebo pesticidy, 
z nichž jsou mnohé 
Společností pro ochranu 
životního prostředí v USA 
a OSN 
považovány 
za potencionálně 
rakovinotvorné 
a také vyčerpávají naše 
kolonie včel a zabíjí 
mnoho dalších zvířat, 
která zde ani nemůžeme 
všechna vyjmenovat. 
Jedna z amerických studií 
ukazuje, že pokud by 
8 milionů akrů 
produkujících farem 
v USA 
přešlo na bio produkci, 
pak by se riziko konzumace 
pesticidů v potravinách 
snížilo o 97 %. 
Dovedete si to představit? 
Chemická hnojiva 
a splach pesticidů 
jak je známo, přispívají 
mrtvým zónám v oceánech. 
Zabíjíme naši planetu 
pesticidy 
a chemickými hnojivy. 
Vědecké studie 
zjistily, 
že bio rostlinné zemědělství 

nejen, že omezuje spotřebu 
energií a produkuje méně 
CO2, což pomáhá snížit 
skleníkové plyny, ale 
ve skutečnosti dovoluje 
půdě absorbovat až 40 % 
emisí CO2 již obsažených 
v ovzduší. 
Ještě dříve než 
vyvineme nějaké technologie 
ke snížení CO2 nebo dříve 
než omezíme všechna  
auta a dopravu, 
přejdeme-li na bio produkci, 
srazíme 
40 % současných emisí CO2 
již v ovzduší obsažených 
a každodenních emisí. 
A navíc, 
bio produkce je bez 
geneticky modifikovaných 
organismů 
a jejich výživná hodnota 
je vyšší než výživná hodnota 
ovoce a zeleniny 
konvenčně pěstovaných. 
To jsou důvody, proč v naší 
skupině využíváme 
bio produkci, jak je 
to jen možné. 
Zaprvé, abychom podpořili 
bio zemědělce 
aby se vyvíjeli, rostli 
a prosperovali ještě lépe, 
aby se z toho stal trend, 
ku prospěchu všech. 
Zadruhé, samozřejmě, 
je to pro naši planetu, 
a zatřetí, pro naše zdraví 
a to vše na naší planetě. 
Přála bych si, aby všechny 
vlády ve světě 
podporovaly 
bio rostlinné zemědělství, 
pro záchranu našeho světa. 
Ať jim dají subvence, 
ať jim dají 
všechny prostředky, které 
by zemědělcům usnadnily 
pokračovat v jejich 
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bio pěstujících metodách, 
nepomáhalo by to jen jim, 
pomáhalo by to planetě 
a všem lidem. 
Jsem si jista, 
kdyby vlády podporovaly 
bio rostlinnou produkci, stal 
by se z toho okamžitě trend. 
Kdyby vlády 
vedly v souladu 
s tímto poselstvím, že toto 
je způsob, jak se stát zeleným 
a jak ochránit planetu, 
pak by byli pěstitelé 
šťastni, že mohou pěstovat 
více rostlinných potravin. 
Rozšíření bio rostlinné 
produkce by pomohlo 
v mnoha ohledech. 
Prospěch 
bio rostlinné produkce 
pro lidský život, 
pro zdraví lidí 
a zdraví zvířat, 
přírodní zdroje 
a ochranu naší planety – 
toto vše jsou výhody, 
které nesmíme 
podceňovat, 
nemůžeme to tady 
ani vše vykalkulovat. 
Bio rostlinná produkce nejen, 
že pomůže ochránit planetu, 
dokonce by pomohla  
odstranit hlad. 
Já bych tedy navrhovala 
vegan bio nebo bio vegan. 
Lidstvo se skutečně 
usilovně snaží změnit. 
Pokud by, bohužel, 
nebylo toto úsilí 
dostatečně rychlé, 
aby byla Země zachráněna, 
jaký by byl osud 
populace Země? 
A co by se stalo 
s životním prostředím? 
Děkuji Vám mnohokrát. 
Děkuji vám, děkuji vám. 
Děkuji vám, že jste 

mezi nás znovu přišel. 
Ano, Dr. Nguyễn,   
děkuji za váš zájem. 
Vím, že je mnoho, 
hodně lidí,  
kteří vyvíjí úsilí 
ke změně. 
Všechen ten ekologický 
rozvoj, 
jako technologie pro 
udržitelné energie 
a technologie šetřící vodu, 
to vše je velmi dobré. 
Je to jen tak, že nedosáhnou 
cíle, nezachrání  
planetu dostatečně rychle. 
Rychlý nárůst, jakým  
se planeta ohřívá 
je možné vidět 
na mnoha příkladech, 
jedním z nich je 
tání Arktického ledovce. 
Poslední zprávy zveřejněné 
americkým 
Národním centrem údajů 
o sněhu a ledu odhalily, 
že tempo tání arktického 
ledovce se dramaticky 
zrychluje, 
každý den během měsíce 
července ubyde 
o rozlohu 66 000 čtverečních  
kilometrů. 
Zatímco 
kanadské výzkumy 
předpovídají, 
že veškerý arktický ledovec 
zmizí během 
několika desetiletí, 
možná rychleji. 
S mizícím ledem, 
akceleruje globální 
oteplování, protože se ztrácí 
reflexní bílá vrstva, 
kterou byl led. 
Vědci 
také uvedli, že se teplota 
arktické tundry 
každé desetiletí zvyšuje 
o 1 stupeň Celsia, 

což je rychlejší než 
kdekoli jinde 
ve světě 
a že tundra samotná 
vydává výrazně 
více metanu 
a oxidu uhličitého 
než se dříve odhadovalo. 
Toto je nebezpečná 
situace, kromě toho, 
v čem již jsme. 
Jak to zastavíme? 
Nejefektivnější způsob 
a způsob, 
který skutečně funguje, je 
být vegetariány, 
být vegany. 
Zastavit používání 
veškerých produktů ze zvířat 
a zeměkoule by se 
rychle ochladila. 
Můžeme dál 
vyvíjet všechny 
další zelené technologie, 
když bude planeta 
zachráněna a budeme mít čas, 
bude velmi dobré pomoci 
obnovit celkovou 
rovnováhu planety. 
Ale první a nejpřednější 
musí být veganská strava. 
S tímto přístupem, 
když budeme pracovat, 
budeme schopni 
zachránit svět, 
protože přechod 
na stravu bez živočišných  
produktů odstraní  
produkci veškerého metanu 
a související znečištění – 
řekněme žádná krutost 
páchaná na zvířatech – 
to pomůže odvrátit 
pohromy na planetě, 
jako jsou tsunami, 
povodně, vichřice, 
tajfuny, sesuvy půdy 
atd., atd. 
Proto Dr. Nguyễn, abychom 
pomohli životnímu prostředí 
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a zachránili životy, 
musíme být nejdříve vegany. 
Víte, je na lidech, 
aby si zvolili, 
rozhodli se. A měli 
bychom se rozhodnout žít. 
Měli bychom se rozhodnout, 
že uděláme cokoli, co je 
v našich silách, abychom 
zachovali naše životy na 
planetě. Protože to není jen 
jeden život nebo dva životy, 
můj život nebo váš život – 
jsou to životy  
dětí 
a dalších generací. 
Máme tuto 
nádhernou planetu 
a my ji zničíme, 
to by byla velká, velká škoda. 
Musíme se rozhodnout 
pro jinou cestu, 
musíme jít 
jinou cestou, to je vše. 
Musíme se rozhodnout:   
„Dobrá, 
budeme odvážní. 
Uděláme, co je potřeba.“ 
Nechce to ale hodně, 
jen být veganem, 
jen aby každý člověk vysadil 
několik stromů 
a abychom používali 
udržitelnou energii. 
To je vše, 
tři jednoduché kroky. 
Zdržet se zvířat. 
Samozřejmě, myslím taky 
zabíjení ve válkách, 
ale počty, které zabíjíme 
ve válkách nejsou tak vysoké, 
jako masové zabíjení 
zvířat na jatkách. 
To víte sami. 
Je to tedy velmi jednoduché: 
zdržet se vzájemného 
zabíjení a zabíjení zvířat 
z jakéhokoli důvodu, pro 
jídlo, pro zisk, 
z žádného důvodu. 

Zdržme se zabíjení. 
Produkujme a používejme 
udržitelné energie, 
sázejme stromy. 
Můžeme mít vše, 
jen to musíme dělat. Ano. 
Není to tak, že bychom 
museli dělat něco velkého. 
Ne, je to velmi jednoduché. 
Slunce je zde pro nás, 
abychom ho užívali stále, 
vítr je zde stále, 
vlny v oceánech 
můžeme užívat stále. 
Nikdy nezaniknou. 
Ve srovnání 
s energiemi, které možná 
máte dnes, 
nemusíte je mít zítra 
a možná dokonce byste 
museli válčit, abyste je 
získali. 
U slunce 
to dělat nemusíte. 
Nikdo nemůže vlastnit 
slunce. 
Nikdo vám nemůže zakázat 
ho využívat. 
Je to tedy velmi jednoduché: 
vegan, 
udržitelné energie, 
sázet stromy, samozřejmě, 
modleme se, abychom 
byli silní 
a Nebe nám pomohlo 
vybrat si tu správnou cestu. 
To je vše, čtyři řešení, 
velice jednoduché, 
všichni to mohou dělat. 
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