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Lição 11: O Valor da generosidade
Generosidade gera generosidade
O que vem ser uma pessoa generosa?
É alguém que possui um comportamento que expressa bondade; ou
seja, é uma par ticularidade de quem
se sacrifica em benefício de outra
pessoa.
Viver com generosidade envolve
cer ta satisfação no ato de se colocar
do lugar do outro e prestar uma colaboração sem querer nada em troca,
pois a verdadeira generosidade não é
interesseira. Ela é oposta ao egoísmo,
e não está interessada em seu próprio
benefício, antes tem seu prazer em
ajudar outros.
Você sabia que a generosidade socialmente é uma vir tude admirada e
plausível?
O ato de você dar esmolas a um
desprovido, praticar voluntariado ou
simplesmente ajudar uma colega ou
vizinho.
Em dezembro de 2014, foi publicado um vídeo sobre Thomas, um
homem que até então, morava nas
ruas por cerca de quatro meses e que
tornou-se viral - conseguindo mais de
2 milhões de visualizações (Atualmente quase 50 milhões de visualizações).
As imagens mostram o que Thomas
fez ao receber US$ 100 (atualmente
cerca de 300 reais): foi ao supermercado, comprou diversas comidas e
dividiu tudo com estranhos nas ruas,

que estavam na mesma
situação que ele. A repercussão do
vídeo foi tão grande que uma campanha foi criada para conseguir ajudá-lo
a deixar as ruas.
Tudo parece ter começando com
uma ideia de Josh Paler Lin, que
possui um dos canais mais populares
do YouTube. Ele é asiático, mas vive
na Califórnia. Em seu novo vídeo, ele
explica que queria descobrir o que,
de fato, um mendigo faria após receber uma generosa esmola.
Thomas foi viver nas ruas, desde
que seu padrasto e sua mãe morreram. Eles estavam doentes e o convênio médico não cobria totalmente
o tratamento. Thomas largou tudo
para ajudá-los. Após eles falecerem,
a casa deles foi vendida para pagar
as dívidas e ele ficou sem local para
viver. “Há uma série de pessoas que
são apenas vítimas das circunstâncias.
Há muita gente boa morando na rua”,
afirmou ele. Ao final da conversa, Lin
deu mais US$ 100 a Thomas. Com a
repercussão do vídeo, muitas pessoas
começaram a pedir que uma campanha fosse criada para ajudar o mendigo de um modo mais decisivo e a
campanha se estendeu à muitos para
tirá-lo das ruas e dar-lhe uma nova
chance de uma vida digna.
Realmente, generosidade gera generosidade!
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Veja o vídeo no Youtube e comprove.

https://www.youtube.com/watch?v=AUBTAdI7zuY
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