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"И обичай ближния като теб самия"

Веикра / Левит 19, 18

Ако сте получили тази карта, това

означава, че някой е направил нещо

хубаво за вас.

И така, предай нататък!
Всичко, от което се нуждаете, е да 

направите нещо хубаво за някой друг, 

някой, когото може дори да не познавате, 

но който се нуждае от вашата помощ.

След като извършите доброто дело 

можете да предадете карта напред

Заедно ще направим света по-

добро място за живеене!
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