O Acampamento do Suficiente
Uma amiga me disse que
quando ela era jovem,
sempre que sua mãe
trazia para casa uma
torta ou sorvete para a
sobremesa,

É fácil ver a vida
como se só tivesse uma
torta para todos.

ela e o irmão brigavam pelo
maior pedaço ou porção.

Por exemplo, se sua mãe fizer uma
torta para a sobremesa e der um
pedaço enorme para o seu irmão
primeiro, isso significa que vai ter
menos torta para você, certo?

e do Muito Pouco

Para parar as brigas, a mãe
mantinha uma balança na mesa
de jantar e literalmente pesava
cada prato de sobremesa para
certificar que cada um tinha o
mesmo número de gramas.

Essa foi a política da sua
família por anos.

Claro que isso na
realidade é verdade com
relação à torta ...

Mas não é o caso com a maioria das outras coisas na vida.

Contudo, tendemos a acreditar no “muito pouco” ou no “suficiente”.
Se você estiver no Acampamento do
Muito Pouco, acredita que as coisas
como amor, ideias, oportunidades,
imaginação e recursos são limitados.

Cada uma dessas coisas
é como uma torta que
está sendo fatiada,

Como pode imaginar, há muito pouca boa
vontade no Acampamento do Muito Pouco.

As pessoas cuidam
de si.

e sempre que alguém
pega um pedaço, sobra
menos para você.

Elas não têm medo de
pegar o pedaço de torta
de outra pessoa,

Se tiver sorte o suficiente para
pegar um pedaço de torta, nem
mesmo tem tempo de desfrutá-lo.

Tem que comer rápido
porque alguém pode
estar tramando pegar
a sua torta.
porque se você não lutar pelo seu
pedaço, pode acabar sem nenhum.

O Acampamento do Muito Pouco é um lugar muito triste, não é?

O Acampamento do Suficiente é totalmente diferente.
Lá todo mundo acredita que amor,
ideias, oportunidades, imaginação
e recursos são ilimitados.

As pessoas trocam
receitas, o que fizeram
para melhorá-las e as
personalizam.

Nesse acampamento, há
muitas comemorações.

As pessoas desfrutam de
torta a torto e a direito.

Quando alguém descobre uma
doceria maravilhosa, recomenda
para todos em vez de
manter em segredo.

Uma coisa é certa
no Acampamento do
Suficiente: ninguém
jamais ficará sem torta!

Na verdade, a maioria das pessoas acredita que as
melhores tortas ainda não foram criadas, ainda hão
de ser degustadas e compartilhadas.

É mesmo engraçado porque no
Acampamento do Muito Pouco
parece mesmo que cada vez há
menos torta.

Todos se preocupam
com o dia no qual a
última mordida de torta
será dada. E aí?

Será que vai ser o fim do amor e das
coisas boas?

Mas no
Acampamento
do Suficiente,
ninguém teme vir a
ficar sem torta.

Entende-se que “Toda boa dádiva
e todo dom perfeito vêm do alto,
descendo do Pai das luzes, que não
muda como sombras inconstantes.”1

Ninguém se preocupa que um dia Deus
vai decidir que já deu todas as tortas
que ia dar.

A Bíblia diz: “Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente.”2

As histórias sobre torta
acima demonstram dois
exemplos que você pode
usar na sua vida—

e seja qual for o
exemplo que você
adote, ele se tornará a
sua realidade.

Você tem o poder
para decidir em que
acampamento quer viver.
Prefere um acampamento
onde sempre está à beira
da fome, com cada vez
menos amor, ideias,
recursos e oportunidade?

Ou um acampamento
no qual a melhor
oportunidade, as
melhores ideias, os
recursos mais ricos e
o amor mais profundo
ainda estão por vir,
e onde há suficiente
para todos?

Escolha o seu acampamento (ou eu deveria dizer a sua realidade) com cuidado.
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