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Když se hlouběji podíváte na současnou světovou situaci, vyniknou dvě zvlášť
důležité věci. Nebezpečí války a zrychlování ekologické nerovnováhy Země. Existuje
samozřejmě mnoho jiných problémů: ekonomické zhroucení, které postihuje mnoho
zemí, zejména na Západě; obrovské nárůsty cen potravin, zvláště základní potravy
mnoha milionů lidí; ohromné a stále rostoucí rozdíly v životní úrovni mezi bohatými
a chudými.
Všechny tyto problémy jsou závažné a vyžadují rychle řešení. První dva jmenované
musí udržovat pozornost všech vnímavých lidí a vlád, protože představují největší
hrozby pro blahobyt lidí. Války, ať malé či velké, by nyní měly být nemyslitelné, ale
bohužel tomu tak není. Dokonce i svět, jenž zažil pošetilost a nesmyslnost války
v její nejděsivější podobě, tuto ohavnost dosud úplně nezavrhl. Vlády se nechávají
svést myšlenkou, že staré způsoby jim nakonec poskytnou kýženou odměnu.
Válečné zbraně se tak staly nepostradatelným a důležitým obchodním artiklem.
Dokud tady budou zbraně, budou se používat. Malé války zplodí velké války a do
nich se zapojí více zemí. Velké země bojují prostřednictvím svých spojenců
a prohlubují tak bezvýznamné spory ve války. Toto velké nebezpečí musí být všemi
národy zažehnáno. Ohrožuje samu podstatu existence lidstva na Zemi.
Kromě války nic neovlivňuje budoucnost lidí víc než znečištění. Některé státy si tuto
skutečnost uvědomily a podnikají určité kroky k omezení znečištění a globálního
oteplování. Ostatní, často ti největší znečišťovatelé, globální oteplování popírají,
přestože proti tomu svědčí nezvratné důkazy. Denně nyní klimatické změny
dokazují nade vší pochybnost, že planeta je nemocná a vyžaduje okamžitou
a odbornou péči, aby byla obnovena rovnováha. Vyprchává čas na to, aby lidé
zastavili proměnu, která denně na planetu Zemi doráží. Každý muž, žena a dítě
musí v tomto úkolu sehrát svou roli. Času je vskutku namále. S.O.P. Zachraňte naši
planetu.
Čtenáře může zajímat, že je naděje, že zkratka S.O.P. se stane nakonec
mezinárodně známým sloganem pro sdružování všech lidí, kteří chtějí něco učinit
pro záchranu naší planety.
Pozn. překladatele: S.O.P. je zkratka pro Save Our Planet, parafrázi na známé
S.O.S. (Save Our Soul).
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