
La scoala daca vedea pe cineva suparat, mergea imediat la el, ii vorbea  
si impartea cu el din pachetelul sau. Nu rata niciodata aniversarile sau
petrecerile colegilor sai sau sa vorbeasca cu ei cand aveau probleme.
Nu scapa nicio ocazie de a-i ajuta pe cei de langa el.
Intr-o zi, Hudson a invatat ceva care i-a schimbat viata. In timp ce
Hudson ii ajuta mereu pe cei de langa el, nu stia nimic despre cei pe
care nu-i putea vedea, care nu erau aproape de el. In timp ce se uita la
TV intr-o seara cu parintii lui, a vazut un reportaj despre un sat
indepartat din Africa. Oamenii de acolo erau bolnavi si sufereau de
multe lipsuri. A vazut un baietel cum bea apa dintr-o balta murdara, cu
noroi. Si erau mii de oameni ca el.
La inceput, i s-a parut ciudat, apoi si-a dat seama ca baietelul nu avea
de ales. Nu bea apa aceea pentru ca asa voia el, ci pentru ca nu avea
apa potabila.

NUME DATA

NU EȘTI LUCRURILE PE CARE LE AI
sursa: Big Life Journal, 1st edition

Tyler Hudson era un foarte
bun prieten. Ii placea sa-si
ajute mereu prietenii si pe
cei de langa el. Nu-i placea
sa vada ca cineva este trist,
ranit sau singur.



Se gandea ce poate face sa ajute. Era doar un baiat de 9 ani, iar Africa
era foarte departe, la mii de kilometri distanta. Avea nevoie de ajutor si
l-a gasit. Se numea doneaza apa!
Cum se apropia ziua lui de nastere cand implinea 10 ani, stia deja ce
are de facut. In loc de cadouri, Hudson isi dorea cu totul altceva. Voia
sa-si doneze ziua de nastere pentru a-i ajuta pe copiii din Africa sa aiba
apa de baut. I-a rugat pe toti apropiatii sa doneze bani catre
organizatia Doneaza apa! (charity: water) care se asigura ca de banii
donati copiii din Africa vor primi apa potabila. Iar ceilalti i-au ascultat
dorinta si l-au ajutat, dar l-au intrebat: 
- De ce ti-ai donat ziua de nastere?
- Mi-am donat ziua de nastere pentru ca un alt baietel sa poata avea
alte zile de nastere.
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- Toata lumea ar trebui sa
aiba apa curata de baut, s-a
gandit atunci Hudson. Eu
beau apa curata,, toti
prietenii mei au apa curata,
de ce un baietel din Africa
nu poate bea apa curata?



  
Hudson si-a donat ziua de nastere pentru o cauza. In
loc sa primeasca cadouri, el si-a dorit ca alti copii sa
aiba apa curata de baut. Hudson a stiut ca jucariile sau
alte daruri pe care le-ar fi primit nu l-ar fi facut pe el sa
fie mai bun sau un ajutor mai bun pentru ceilalti.

Gândește-te la ce poți face tu pentru a ajuta sau a-ți
dezvolta calitățile. Spre exemplu, poți ajuta la curățarea
unui parc și așa vei fi mai prietenos cu mediul.

Pentru a fi mai ... Pot să ...
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