
  

Zem v miniatZem v miniatúúrere



  

Ak by sme mohli zredukovaAk by sme mohli zredukovaťť  
populpopulááciu Zeme na malciu Zeme na malúú  
dedinku s presne dedinku s presne 100  100  
obyvateobyvateľľmi, so zachovanmi, so zachovaníím m 
existujexistujúúcich proporcicich proporciíí  
ssúčúčasnosti, asnosti, potom by to potom by to bolobolo  
asiasi  taktotakto::



  

Z nich by bZ nich by bololoo: : 
5757  AAziatovziatov,,
2121  EEururóópanovpanov,,
44 os osoobbyy zo z zo záápadnej padnej 
hemisfhemisfééry (tory (toľľko sever ko sever 
ako juh) ako juh) 
aa  88  AAfrifriččanovanov



  

5252 by bol by boloo  žižienen
4848 mu mužovžov
70 70 by nebolby neboloo biel bielychych
3030 by bol by boloo biel bielychych
7070  by boli by boli nekresnekresťťaniaania
3030 kres kresťťaniaania
89 89 heterosexuheterosexuáláli i 
1111 homosexu homosexuáálili



  

66  ľľududíí by vlastnilo  by vlastnilo 5959  % % z z 
bohatstva celej dediny a 6 bohatstva celej dediny a 6 
((ááno 6 zo 6)no 6 zo 6) by bol by boloo zo  zo 
Severnej Ameriky.Severnej Ameriky.
Zo Zo 100100 os osôôb b 8080 by  by žžilo v ilo v 
neneľľudskudskýých podmienkachch podmienkach..  



  

7070 by nevedel by nevedeloo  číčítataťť
5050 by trpel by trpeloo zlou v zlou výžýživouivou
11 osoba by bola na  osoba by bola na 
sklonku smrtisklonku smrti
11 bab babäätko by bolo tko by bolo pred pred 
narodenímnarodením
Iba  Iba  11 ( (ááno, ibano, iba 1 1) by mal ) by mal 
vysokovysokošškolskkolskéé vzdelanie vzdelanie



  

V tejto dedinke by V tejto dedinke by 
bola bola 11 osoba s  osoba s 
popočíčítataččomom..

Analyzovanie nAnalyzovanie nášášho ho 
sveta z tejto stlasveta z tejto stlaččenej enej 
perspektperspektíívy dokazuje vy dokazuje 
vväčšiu äčšiu potrebpotrebuu  
prijateprijateľľnosti, nosti, 
porozumenia a porozumenia a 
vzdelaniavzdelania. . 



  

Teraz Teraz rozmrozmýšľýšľaj... aj... 
  Ak si sa zobudil dnes Ak si sa zobudil dnes 
rrááno viac zdravno viac zdravýý ako  ako 
chorchorýý, potom m, potom mášáš viac  viac 
šťšťastia ako astia ako milimilióóny ny ľľududíí, , 
ktorktoríí sa nedo sa nedožžijijúú tohto  tohto 
ttýžýžddňňa.a.



  

Ak si nikdy neokAk si nikdy neokúúsil sil 
nebezpenebezpeččie vojny, samotu z ie vojny, samotu z 
uvuvääznenia, agznenia, agóóniu z tniu z týýrania rania 
alebo muky podvalebo muky podvýžýživy, potom ivy, potom 
si vpredu pred si vpredu pred 500 mili500 milióónmi nmi 
ľľuuďmďmi.i. 



  

Ak mAk môžôžeešš nav navšštevovatevovaťť kostol  kostol 
bez strachu bez strachu zz poni ponižženeniaia, , 
zatknutzatknutiaia, t, týýranraniaia alebo  alebo 
zabitiazabitia..... Potom m..... Potom mášáš viac  viac 
šťšťastia ako 3.000 miliastia ako 3.000 milióónov nov 
((3.000.000.0003.000.000.000) ) ľľududíí na  na 
tomto svete. tomto svete.  



  

Ak mAk mášáš jedlo v  jedlo v chchladniladniččke, ke, 
ššaty v skrini, strechu nad aty v skrini, strechu nad 
Tvojou hlavou a miesto na Tvojou hlavou a miesto na 
spanie, si bohatspanie, si bohatšíší ako  ako 7575  %%  
svetovej populsvetovej populáácie.cie. 



  

Ak mAk mášáš peniaze v banke, v  peniaze v banke, v 
pepeňňaažženke a menke a mášáš nejak nejakéé  
mince na stole...umince na stole...užž  patríš patríš 
medzi medzi 88  %% najbohat najbohatšíších ch 
ľľududíí tohto sveta. tohto sveta. 



  

Ak tvoji rodiAk tvoji rodiččia ia 
dokonca dokonca žžijijúú a s a súú  
ststáále zobratle zobratíí....si ....si 
osoba osoba 

VEVEĽĽMI neobvyklMI neobvykláá..



  

Ak Ak číčítatašš tento odkaz, dostal  tento odkaz, dostal 
si dvojitsi dvojitéé po požžehnanie: ehnanie: 
Niekto na Niekto na TTeba mysleba myslíí,,  a a ččo o 
viac, mviac, mášáš viac  viac šťšťastia ako astia ako 
2.000.000.0002.000.000.000 os osôôb na b na 
tomto svete, ktortomto svete, ktoríí nevedia  nevedia 
číčítataťť. . 



  

PracujPracuj,, akoby si  akoby si 
nepotreboval peniaze. nepotreboval peniaze. 
MilujMiluj,, akoby Ti nikdy nebol akoby Ti nikdy nebolii  
ublublížiliížili. . 
  TancujTancuj,,  ako keby sa na Teba ako keby sa na Teba 
nikto nepozeral.nikto nepozeral.
SpievajSpievaj,, akoby  akoby ŤŤa nikto a nikto 
neponepočúčúval.val. 



  

ČČo do dáávavašš......sa Ti vr......sa Ti vrááti. ti. 
PoPoššli tento odkaz vli tento odkaz vššetketkýým, m, 
ktorktorýých povach považžujeuješš za svojich  za svojich 
priatepriateľľov.  Poov.  Poššli to a poteli to a potešš  
niekoho. niekoho. 
JedinJedinéé, , ččo sa mo sa môžôže stae staťť, ak sa , ak sa 
rozhodnerozhodnešš to posla to poslaťť, je , je žže e 
niekto Ti bude vdaniekto Ti bude vdaččnnýý..



  

PeknPeknýý de deňň!!
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