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John Robbins, Ocean Robbins

Możesz uzdrowić swoje ciało i świat tym, co jesz



To jedna z najważniejszych dyskusji, jaka kiedykolwiek miała miejsce na temat wpływu tego, co 
jemy, na nasze zdrowie, która rozpoczęła się ponad 25 lat temu, jednak właśnie teraz osiągnęła 
punkt kulminacyjny. 

Oto solidna dawka wiedzy podana w przystępnej formie wywiadów z ekspertami do spraw 
żywienia. Dowiesz się z niej, w jaki sposób twoje wybory żywieniowe mogą:

Dzięki tym rozmowom otrzymujesz informacje na temat najważniejszych kwestii rewolucji 
żywnościowej, czyli między innymi: jakości przetworzonej żywności, wegetarianizmu, GMO, 
nowych modeli produkcji żywności czy Sprawiedliwego Handlu.

Dostęp do nich to Twoje prawo. Prawo do tego, by wiedzieć, skąd pochodzą produkty spożywcze, 
które codziennie jesz, jaki wpływ wywierają na twój organizm i które z nich są naturalne i zdrowe.

ZAPOBIEGAĆ DALSZYM ZMIANOM KLIMATYCZNYM;

WYELIMINOWAĆ GLOBALNY GŁÓD;

ZAPOBIEGAĆ CHOROBOM, A NAWET JE LECZYĆ;

POMÓC CI CZUĆ SIĘ ZDROWO, WITALNIE I PEŁNYM ENERGII;

WPŁYNĄĆ NA LOS ZWIERZĄT HODOWLANYCH.

John Robbins – założyciel ruchu na rzecz zdrowej żywności – wraz z niezależnymi, bezstronnymi 
naukowcami i ekspertami od odżywiania, diet i chorób przewlekłych przekonują, o tym, jak wielkie 
znaczenie ma to, co znajduje się na naszych talerzach. To oni rozpoczęli rewolucję żywnościową,        
a ty możesz się do nich przyłączyć!



OPINIE

Planeta jest pod stałym naciskiem i nasze wybory, których 
dokonujemy każdego dnia, jeszcze nigdy nie były dla niej tak 
ważne. Głosy rewolucji żywnościowej to informacyjne i inspirujące 
narzędzie, które wyznacza nowy kierunek przyszłości naszej 
planety.

  – Paul McCartney

Czy kiedykolwiek miałeś okazję rozmawiać z najbardziej wpływowymi i znanymi na świecie 
myślicielami, działaczami na rzecz środowiska i doktorami medycyny? Czy chciałbyś zadać im 
pytania odnośnie do tego, czym się odżywiasz i jak wpływa to nie tylko na ciebie, ale i cały świat? 
Teraz masz szansę! Ta niezmiernie interesująca książka napisana w formie wywiadu oferuje 
fascynujące, choć czasem okrutne informacje o najważniejszych decyzjach, jakie ludzie – jako 
kolektyw – podejmują każdego dnia w kwestiach odżywiania. Przeczytaj ją dla siebie. Przeczytaj 
ją z myślą o zwierzętach. Przeczytaj ją, by ratować całą planetę.

Ta książka przekazuje ci niemal tonę istotnych informacji, a to wszystko w niezwykle 
przystępnej formie wywiadu. Głosy rewolucji żywnościowej wprowadzą cię do grona kluczowych 
rewolucjonistów. Z każdą kolejną stroną książki wzrastał mi apetyt na… zdrowie! 

Jeśli rankingi wskazujące na to, która żywność jest zdrowa, są w twoim życiu na liście priorytetów, to 
Głosy rewolucji żywnościowej być może będą jedną z najważniejszych książek, jakie kiedykolwiek 
przeczytasz. Będziesz dziękować za możliwość cieszenia się błogosławieństwem jedzenia                          
w sposób, jakiego do tej pory nie znałeś.

                       – Michael Bernard Beckwith, autor ksiązki  Life Visioning

                              – Ben Hawthorne, użytkownik Amazon.com

– Zoe Weil, przewodnicząca Institute for Humane Education, autorka książek Most Good, Least 
Harm, Above All, Be Kind, The Power and Promise of Humane Education i Claude and Medea
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Syn Johna Robbinsa i jego najbliższy współpracownik; propagator ruchu na rzecz zdrowej żywności; 
założył organizację o nazwie YES! (Youth for Environmental Sanity), którą kierował przez 20 lat. 
Zorganizował w tym czasie ponad 100 seminariów na temat zdrowego żywienia. Jako pierwszy 
zauważył wpływ jedzenia nie tylko na nasze zdrowie, ale na wszystkich ludzi i gospodarkę. Jest 
autorem książki Power of Partnership.

Odziedziczył po ojcu imperium lodów śmietankowych Baskin-Robbins. Miał zapewnione pieniądze, 
prestiż i bezpieczeństwo, więc dlaczego z tego zrezygnował? Nie chciał budować swojego szczęścia 
na sprzedaży lodów po tym, jak uświadomił sobie, że wywierają one negatywny wpływ na zdrowie. 
Zamiast tego przez 25 lat wydawał książki o zdrowym odżywianiu i stylu życia, wszystkie trafiły 
na listę „New York Times”, w tym Diet for a New America czy No happy cows, sprzedana w milionach 
egzemplarzy. John Robbins wystąpił w setkach audycji radiowych i programach telewizyjnych, 
nawołując  do  ochrony   środowiska,  ufundował  Earth Save National i zdobył  dziesiątki  nagród  za
pracę na rzecz zdrowia ludzi i planety.

W niniejszej książce jeden z założycieli ruchu na rzecz zdrowej żywności prowadzi przełomowe 
rozmowy z 21 współczesnymi, największymi ekspertami:

Dr T. Colin Campbell – profesor dietetyki Uniwersytetu Cornell; autor bestsellerowej książki 
Nowoczesne zasady odżywiania – Biblii wegetarian i wegan.

Marianne Williamson – popularna autorka i wykładowca, założyła fundację charytatywną Project 
Angel Food; wydała 10 książek, m.in. Kurs odchudzania.

Morgan Spurlock – producent filmowy; pomysłodawca eksperymentu żywieniowego (przez 30 dni 
jadł tylko jedzenie z McDonald’s), który przedstawił w filmie Super Size Me.

RorRory Freedman – pracuje dla agencji modelek Ford Models; autorka bestsellerowej książki 
Wegańska bogini; niestrudzona zwolenniczka weganizmu.

Ponadto: dr med. Dean Ornish, dr med. Caldwell Esselstyn, dr med. Neal Barnard, dr med. Joel 
Fuhrman, Jeffrey Smith, dr Vandana Shiva, Bill McKibben, Ronnie Cummins, Gene Baur, Nicolette 
Hahn Niman, dr Raj Patel, Michele Simon, Dennis i Elizabeth Kucinichowie, Nikki Henderson, 
Frances Moore Lappé, Kathy Freston.
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Jeśli kiedykolwiek zastawiałeś się nad chociaż jednym z tych zagadnień,
jesteś na dobrej drodze, by zostać REWOLUCJONISTĄ ŻYWNOŚCIOWYM,

a tym samym wpłynąć na zdrowie i los swój oraz całej planety:

Już dziś zabierz głos w dyskusji!

BĄDŹ REWOLUCJONISTĄ ŻYWNOŚCIOWYM

Niebezpieczeństwo
płynące z żywności

modyfikowanej genetycznie
(GMO)

Jakość przetworzonej
żywności oraz choroby
przez nią powodowane

Etyczne podejście
do zwierząt/

dieta wegetariańska
i wegańska

Wpływ przemysłu
żywnościowego na klimat,

głód na świecie, zdrowie itp.

Nowe modele
produkcji żywności

Codzienne
świadome wybory
żywnościowe

Pogodzenie
zdrowego i etycznego

jedzenia
Wielki agrobiznes,

na którym wielkie koncerny, 
jak McDonald’s, Monsanto

czy Coca-Cola,
zarabiają miliony

Za każdym razem, kiedy wybierasz szpinak zamiast Snickersa;

Za każdym razem, kiedy kupujesz jedzenie organiczne i lokalne, zamiast genetycznie 
modyfikowanego pseudojedzenia nafaszerowanego chemią;

Za każdym razem, kiedy postanawiasz dawać dobry przykład, zamiast ulegać 
istniejącemu stanowi rzeczy;

Za każdym razem, kiedy przygotowujesz pożywny posiłek i z szacunkiem go spożywasz;

ZaZa każdym razem, kiedy wspierasz zdrowsze systemy żywnościowe, podpisując petycje, 
lobbując swoich przedstawicieli w rządzie lub mobilizując ludzi w swojej społeczności;

Za każdym razem, kiedy zabierasz głos, zamiast siedzieć cicho;

Za każdym razem, kiedy jedzenie jest dla ciebie okazją, aby walczyć o życie, jakiego 
pragniesz, i świat, jaki kochasz.

Więcej informacji na stronie: www.rewolucjazywnosciowa.pl Odwiedź także fanpage: facebook.com/Rewolucja Zywnościowa


