
NUJNO SVETOVNO GIBANJE
ZA REŠITEV PL ANETA



Najlepša hvala, da ste izrazili zanimanje  
za projekt Conscious Planet - Rešimo prst. 
Predstavljamo vam globalno gibanje,  

ekološko obnovo našega planeta 
postaviti na prave tire. 

V nadaljevanju boste izvedeli:

1. Zakaj je takojšnje ukrepanje glede prsti nujno potrebno?

2. Kdo je zagnal gibanje Rešimo prst?

3. Zakaj potrebujemo gibanje Rešimo prst?



Vsebina
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O gibanju Conscious Planet - 
Rešimo prst

Svojo podporo pri obnovi našega odnosa do ekologije so izkazali svetovni 

nevladne organizacije in mnogi drugi. 

postavili temelje temu gibanju.

 

da bi ekološka vprašanja postala volilna vprašanja 
in prednostna naloga vlad po vsem svetu.

20501 . Tako bi postalo svetovno 
pomanjkanje hrane neizogibno. 

Gibanje Rešimo prst predstavlja odgovor na to krizo. Gre za svetovno 

naše prsti in planeta. Najprej je treba poudariti, da gre za .



z namenom 
, 

vodilnimi strokovnjaki

V okviru projekta Conscious Planet bomo v sodelovanju z znanstveniki in 
strokovnjaki za oblikovanje predpisov z vsega sveta pripravili konkretna 
nacionalna 

emisij CO2
1

s pomanjkanjem vode2.



Zakaj je prst tako pomembna?

1. hrano

hranilno vrednostjo mora biti minimalna raven organskega ogljika v 

  

pa zaradi pomanjkanja hranil6, povezanih s prehrano.

1;

je bila 
; 

 3;

  vsako minuto se  obdelovalna površina4 

 



1.
Obstajajo na primer znanstveni dokazi, da 

ni popolnoma obnovila . 

V Siriji je triletna 

nezadovoljstvu . Tudi v Egiptu in Libiji so bile 
izgube pridelkov, zaradi katerih je narasla 
brezposelnost, eden od dejavnikov, ki so 
prispevali k arabski pomladi4.

3. podnebne spremembe

nadaljevanju trenda globalnega segrevanja, 
, 

.

 



dvema desetletjema z vrsto ekoloških iniciativ, ki jih je podprlo na milijone 

dneh so se zapisale tudi v Guinessovo knjigo rekordov1.

1998:  

mesta Coimbatore.
 

2

dreves

4.



indijskih rek, niso mogli pridelati dovolj 

Sadhguru je ustanovil gibanje Rally for 
Rivers1 .
 

ki je bilo predstavljeno indijski vladi in nato 

. 
Sadhguru se je  odzval z gibanjem Cauvery 
Calling.
 

svetu. 

Rešimo 
prst, ki je rezultat preteklih prizadevanj, 
znanstvenega razumevanja in dviga 



 

Rešimo prst 

ves svet …

Degradacija prsti je trenutno najhujši ekološki 



1 milijarde posameznikov najbolj 
gledan Jogi na svetu 1 milijardo ogledov
in  

narodov Svetovnem gospodarskem forumu
TED

Svetovna banka, britanski 

Harvard, Google in Microsoft

Harvardske medicinske šole

 

 

desetletjih prejel nagrado 

Priloga

YouTube  
18 milijonov   

 
 

*vsi jeziki

5,2 milijona sledilcev

Twitter

Instagram


