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Autorův

projev
na
TEDx
"Change the
World with
Love"
vychází
z
obsahu této
knihy.

Můžete také
shlédnout
Wolfgang přednáší na TEDx
stejnojmennou
přednášku
s dodatečnými informacemi na
toto téma.
Exkluzivní rozhovor s autorem přináší další
informace o knize. Odkazy na tato tři videa
naleznete zde: www.w-p-schmidt.com

V knize naleznete téměř 90 fotografií, které
zachycují aktivity rozvojové pomoci autora,
jeho manželky a jejich týmu v Konžské demokratické republice a mnohá další.
Cílem knihy je inspirovat každého ke spolupráci s ostatními pro dobro nás všech. Povzbuzuje všechny, aby se zapojili do realizace
společného cíle, kterým je učinit náš svět
lepším místem — prostřednictvím lásky-

Na 300 dětí navštěvuje zdarma naši
zemědělsko — chovatelskou školu v Mabale
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I s tímto džípem s pohonem 4x4 bylo obtížné
dorazit do naší školy v Mushapu

Kapitola 1 popisuje život v jedné z nejchudších zemí světa, v DR Kongu. Pojednává
o mnoha zásadních problémech a zároveň
i o obrovském potenciálu této rozlehlé země.
Kapitola 2 představuje na konkrétních
příkladech, jak velkých změn může dosáhnout
malý tým v různých zemích Afriky, zejména
v Kongu, i za velmi obtížných podmínek.

Gabriele Manigová, manželka německého
velvyslance, s naším manažerem Jeanem
na ananasovém poli před naší školou
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Kapitola 3
se
zabývá
životem
v
průmyslově
vyspělých
zemích. Autor se vrátil
do Evropy
relativně
nedávno,
Wolfgang před odletem
poté co trávil
z Kinshasy do Nioki
20
let
na
různých kontinentech, z toho více než 10 let
v Africe. Proto je pro něj svým způsobem jednodušší pojmenovat problémy, kterými trpí lidé
v těchto vyspělých zemích, a zároveň navrhnout, jak by bylo možné tyto „civilizační
choroby“ překonat.
Kapitola 4 otevírá novou životní perspektivu.
Představuji spirituální rovinu, sféru, ve které se
nachází skutečná láska a víra – dva důležité
klíče k řešení globálních i osobních problémů.

Dívka s unikátním účesem
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Pec na pálení cihel určených
na výstavbu školních budov

Kapitola 5 se
zabývá fantastickými
divy přírody
a představuje
i
skutečné
zázraky, tak
jak je zažil
autor
sám,
jeho
blízcí
nebo někteří
z jeho přátel.

Kapitola 6 nabízí pohled na největší zázrak ze
všech: opravdovou lásku, prokládaný různými povzbudivými příběhy. Představuje také jednotlivé
atributy této ctnosti a na závěr se autor podělí o to,
jak je možné tuto nejvyšší formu lásky získat.

Poděkování za bezplatnou školní docházku

Pro další informace o knize, autorovi
a jak je možné si knihu objednat viz:
www.w-p-schmidt.com/cs/
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