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1. az adás-vevés fogalmának vizsgálata és a hozzá kapcsolódó bonyodalmak, 

kérdések felvetése: 

ha adunk: felépítjük magunkat, az egész világot > jót teszünk 

ha veszünk: lerombolunk mindent > ártunk 

tehát: adni jó és venni rossz. 

Mi következne ebből? 

Hogy csak adnom szabad és nem szabad vennem. 

Felmerül a kérdés: 

Lehet-e csak és kizárólag adni? Ha tudom, hogy adni jó, és venni rossz, magától 

értetődő lenne, hogy csak adni kell, de ilyen nincs, hiszen az ember nem képes 

vevés nélkül létezni (pl: levegővétel). Tehát: nincs ilyen lehetőség, hogy csak adok, 

de nem veszek.  

 

vagyis 

adás=”A”=jó 

vevés=”B”=rossz 

Csak az „A”-t kéne csinálni, de azt nem lehet. Lehetetlen.  

 

Ha a B-ből indulunk ki, vagyis abból, hogy venni rossz, és ennek alapján 

működnénk és cselekednénk, akkor ráadásul végülis meggátolnánk az adást. 

Vagyis az lenne a vége, hogy senki nem adhat, hiszen nincs, aki elvegye. 

 

2. szituációs játék 

Képzeljük el: valaki ajándékot akar adni. 

Hány féle módon viszonyulhatok ehhez? 

1. nem fogadom el 

2. nem fogadom el, de hálás vagyok 

3.elfogadom, és örülök, hogy kaptam 

3.elfogadom, és rosszul érzem magam 

4. hákárát ha tov,  הכרת הטוב : a jón felismerése 



  

3. Mi is az a „hákárát ha tov”?  

A jó felismerése, vagyis annak a tudatosítása, hogy valami jó dolog történt velem, 

valami élvezetem volt. A hálaérzet ennek az ismeretnek/felismerésnek a 

következménye. Vagyis, hogy nem az ajándéknak örülök, hanem magának a 

tevékenységnek. Annak, hogy felismerem azt, hogy valaki valami jót tesz, és ezért énis 

adni akarok. 

 

4. Mi a haszna a „hákárát ha tov”-nak? 

Ha alapvetően adó típus vagyok és felismerem, hogy jó dolog történt (=hakarat ha 

tov), ilyenkor nem veszítek avval, ha veszek, hanem nyerek.  

Miért? Mert a vevés ilyen esetben ahelyett, hogy megerősítené bennem általánosan a 

vevés iránti vágyamat, pont fordítva, megerősíti az adásvágyat. Vagyis a vevés 

előrelépési lehetőség lesz, egyfajta ugródeszka, hogy adhassak.  

Tehát: a „hákárát ha tov” megerősíti az adás iránti vágyamat. 

 

5. Melyek azok a dolgok, amelyek nehezítik ezt a mechanizmust? 

a.) Mivel a „hakarat ha tov” egyik alapfeltétele, hogy „adó-típus” legyek, ezért, ha 

„vevő típus” vagyok, nem működhet.  

b.) a „hakarat ha tov” nem működhet abban az esetben sem, ha nem ismerem fel, 

hogy valami jót kaptam. Mi gátolhatja a felismerést? 

Ez történhetett azért is, mert mások a normáink, vagyis pl más számít nekem 

normálisnak. Így pl ha gazdag vagyok és Jaguárral járok, akkor ha Trabantot kevésbé 

értékelem. Nehéz jónak tartanom olyan dolgot, ami önmagában egyértelműen jó, de 

az én alapvető elvárásom egy ennél magasabb szintű jó. Hiába objektíven nézve az az 

adott dolog jó, ha az én szubjektív megítélésem szerint az nem jó. Tehát szükségszerű, 

hogy képes legyek a „jót” objektíven, azaz az nullához képest számítva érzékelni.  

 

A felismerést gátolhatja az is, hogy ha valamihez hozzá vagyok szokva. Pl hogyha 

váratlanul felemelik a fizetésemet, örülök neki, de egy pár hónap után már 

megszokottá válik a magasabb fizetés, már kevésbé örülök neki. Mi az oka, hogy már 

nehezebb örülnöm? Mert hozzászoktam a jóhoz. De jó példa erre az is, hogy nem 

mondunk hálát minden levegővételkor, hiszen hozzászoktunk ahhoz, hogy az nekünk 

„jár”.  



6. Hogyan szerezhetjük meg a hakarat a ha tov, vagyis a jó felismerésének 

képességét? 

El kell fogadnunk, hogy a nullához képest jó valami. Fel kell ismernem, hogy 

kaptam valamit. A megszokáson is hasonlóképpen segíthetünk: tudni kell felismerni 

azt, amikor kapunk, még akkor is, ha az rendszeres. Érdemes rásegíteni a 

gondolkodásunkban, fejben, hiszen így sokkal több örömöt élhetünk meg és adhatunk 

át az életben. 
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