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 Miért fontos az adakozás? 

Jobb adni, mint kapni - szól a mondás. E gondolat belátása azonban sokkal 
többet jelent annál, minthogy az örömtől könnyes szemekkel nézzük 
szeretteinket, amikor kicsomagolják a tőlünk kapott ajándékokat. 

Adni és a rászorulóknak adakozni alapvetően önös érdek. Másképpen 
fogalmazva, az adásra elsősorban nekünk van szükségünk. Ugyanis 
minden cselekedetnek megvan az azonos minőségű visszahatása. Ezért 
fontos számunkra, hogy állandóan adjunk. 

Mi a magyarázat arra, hogy többet kapunk vissza, mint 
amennyit adunk? 

Minden, amivel most rendelkezünk anyagi és nem anyagi szinten egyaránt, 
az a múltbéli cselekedeteink érdeme. A kiegyenlítődésben hiszek: a jövőben 
pontosan olyan minőséget és mennyiséget kapunk vissza, mint amilyen 
módon ma cselekszünk másokért. Tehát, nincs többlet. 

A sikeresség egyik kitétele a túlkompenzáció, vagyis adj többet, mint 
amennyit elvárnak tőled. Ezt ma már sokan ismerik. A visszahatás azonban 
(több pénz, magasabb beosztás stb.) mindig „csak” kompenzálja a tetteinket. 
Ráadásul gyakran sokkal később, mint ahogyan azt mi szeretnénk. 

Mi a különbség az adományozás és az adakozó élet 
között? 

Két külön fogalomról van szó. Az adományozás egy alkalmi tett, amely 
akkor erényes, ha belső késztetésből, segítő szándékkal történik, és nem 
vársz ellenszolgáltatást. 

Sajnos számtalan szervezet próbál bűntudatot ébreszteni bennünk, amit 
persze az adományunkkal enyhíthetünk. Ha ilyen külső nyomásra 
adományozunk, akkor csak magunkra gondolunk, és bár pozitív, de nem 
egyenértékű a szívből spontán felkelő segítő szándékkal. 

Az adakozó élet ezzel szemben egy mindent átható szemlélet, egy pozitív 
hozzáállás, amely a már említett adás céljának mélyebb belátásán alapul. 
Ez túl van azon, hogy alkalmanként átutalunk egy kis összeget valamilyen 
nemes ügyért. Tükröződik a cselekedeteink mindhárom szintjén, a testi, 
szóbeli, valamint a tudati szinteken. Átölelni vagy megdicsérni valakit, 
esetleg egy imát mondani érte, mind-mind az adást képviseli, és mint tudjuk, 
visszahat. 
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Mi szükséges ahhoz, hogy képesek legyünk 
hatékonyan adni? 

Semmi különleges, hiszen mindig adásban vagyunk. Nem az a kérdés, hogy 
adunk-e, hanem az, hogy milyen minőséget adunk, ugyanis lehet rosszat és 
rosszul is adni. Ekkor persze a visszahatás is ezt a minőséget kompenzálja. 
A hatékonyság tehát adott, inkább a tudatos odafigyelésre kell érzékenynek 
lenni. Mire van szüksége másoknak? - ezzel a kérdéssel járd a világot, 
ennyi az egész. 

Kiket támogassunk? 

Bátran legyél előzékeny és proaktív az elesettek és rászorulók esetében. 
Viszont én megfordítom a kérdést: kit ne támogass? Az a javaslatom, hogy 
aki a cselekvés szabadságának birtokában van, és nem kéri a támogatást, 
arra ne erőltesd rá a segítő szándékodat. Különben feleslegesen adósoddá 
teszed őt. Elemezd csak ezt a szót: lekötelezett. 

Az újkori történelemben számos példa van arra, ahogyan nagyhatalmak 
gazdaságilag ellehetetlenítettek kis országokat, majd a megsegélyezésük 
után, joggal tartottak igényt az erőforrásaikra. 

Fontos az adakozás szempontjából, hogy nyitottak 
vagyunk-e a kapásra? 

Ez a kérdés hosszú kifejtést igényel, ezúttal azonban egy amerikai indián 
mondással válaszolok, amely magában foglalja a lényeget, és mélyen 
elgondolkodtat: 

„Csak akiben megvan az alázat, hogy elfogadjon, képes tiszta szívből adni.” 

Mikor adunk jól? 

Az adást a szándék szentesíti. Az elvárás fordítottan arányos a belső 
nyugalommal, amelyre tudattalanul mindenki törekszik. Az elvárás - amely 
alapvetően az egó terméke -, ha nincs ellentételezés, negatív érzelmek 
hadát képes felkelteni bennünk, s eltávolítani a lelki békénktől. Ezért a 
legmagasabb szintű adás elvárás nélküli. 
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