SVĚT A MY (SVĚT JSME MY)
Kdybychom redukovali celé lidstvo na jednu vesnici se 100 obyvateli, ale
zachovali proporce všech současných národů, měla by tato vesnice
následující složení:
57 Asiatů
21 Evropanů
14 Američanů (Severo- a Jiho-)
8 Afričanů
52 by bylo žen
48 by bylo mužů
70 ne-bílých
30 bílých
70 ne-/anti- Křesťanů
30 Křesťanů
89 heterosexuálů
11 homosexuálů
6 osob by vlastnilo 59% celosvětového bohatství a všech 6 by pocházelo z
USA
80 by trpělo nedostatečnými podmínkami pro bydlení
70 by bylo analfabetů
50 by bylo podvyživených
1 by umíral
2 by se rodili
1 by měl počítač
1 (jen jeden) by měl akademické vzdělání
Díváme-li se na svět tímto způsobem, je každému jasné, jak potřebné jsou:
sounáležitost, porozumění, akceptance, vzdělání, ...
K zamyšlení:
Jestliže jsi dnes ráno vstal z postele spíše zdráv než nemocen, jsi šťastnější
než 1 milion lidí, kteří se nedožijí příštího týdne.
Jestliže jsi nikdy nezažil boj ve válce, nepocítil osamělost ve vězení,
agónii týraných nebo hlad, pak jsi šťastnější než 500 milionů lidí našeho
světa.
Jestliže můžeš vyznávat náboženství beze strachu z hrozby, že budeš
zatčen nebo zabit, jsi šťastnější než 3 miliardy lidí na Zemi.

Jestliže máš jídlo v ledničce, jsi oblečen, máš střechu nad hlavou a svou
postel, jsi bohatší než 75% obyvatel tohoto světa.
Jestliže máš konto v bance, nějaké peníze v peněžence a hromádku
drobných v krabičce, patříš k 8 % blahobytných lidí na světě.
Jestliže čteš tuto zprávu, jsi požehnán dvojnásobně, vždyť:
1. Někdo na tebe myslel.
2. Nepatříš ke 2 miliardám lidí, kteří neumí číst. A ... máš počítač. !
Někdo jednou řekl:
Pracujte, jako byste nepotřebovali žádné peníze;
Milujte, jako by vás nikdy nikdo nezranil;
Tančete, jako by se nikdo nedíval;
Zpívejte, jako kdyby nikdo neposlouchal;
Žijte, jako kdyby byl Ráj na Zemi.
Tento Mail můžeš poslat každému, koho považuješ za svého přítele. Když
ho nepošleš, nic se nestane, když ano, možná bude na světě o několik
úsměvů více.

