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Umetnost dajanja 
in sprejemanja

Kaj damo in kaj prejmemo? Kako se 
algoritem enega in drugega vpenja v 
našo izkušnjo, ki ji rečemo življenje?  

O tem sem razmišljala pred mnogimi leti, 
ko sem pisala knjigo Skrivnost, zakaj ne 

deluje pri vas? Z vami bi danes te misli 
ponovno podelila, saj so še kako aktualne.

Vprašajmo se, kdo je resnično dober. 
Mar ni dobrota pogosto sprevržen 
egoizem, ki je namenjen kazanju dob
rote, videzu dobrotljivosti in metanju 
peska v oči tistim, ki bi bili sposobni 
videti prevaro?

Ali se štejete za dobrega človeka?
Kaj je dobrota brez ljubezni? Kaj je 

dobrota brez odpuščanja? Kaj je dob
rota brez sprejemanja? Kaj je dobrota 
brez razumevanja?

Nič. Dana je z napačno namero in 
se pozabi. Razmislite o sebi, komu 
dajete in s kakšnim namenom.

Mnogo ljudi zna dajati, a ne zna 
sprejemati. Pomembno je, da je člo
vek pretočen za energijo dajanja v isti 
meri, kot je pretočen za energijo spre

jemanja. Če je človek pretočen zgolj 
za eno energetsko obliko izmenjave, 
ustvari rane in napačne vzorce, ki mu 
preprečujejo dajanje ali sprejemanje. 
Veliko ljudi ne zna sprejeti dobrega, 
ker se počutijo nevredne. To so pogo
sto ljudje, ki so utrpeli psihične ali te
lesne zlorabe. Ljudje, ki živijo na dnu 
družbene lestvice. Ljudje, ki morda 
ne znajo napisati prošnje za službo 
in službe ne dobijo, ker jim manjka 
samo to, da stopijo en korak dlje: do 
knjižnice, do trdne želje, da bodo dali 
vse od sebe, da bi prejeli pravo službo 
za dostojno življenje.

Vendar ni vsem zmožno uspe
ti v želji, četudi dajo vse od sebe. So 
ljudje, ki so resnično ubogi, a njihovo 

uboštvo na srečo ni trajno. Prekine 
ga srečanje s človekom, ki vidi onkraj 
njihovega uboštva in v ljudeh ustvari 
notranjo moč in prižge notranji ogenj, 
ki ubogim pomaga na poti potrditve 
in uspevanja.

Zato bodite tolerantni do drugač
nih. Nikoli ne veste, kakšna je njihova 
zgodba.

Sprejemanje in dajanje se nana
ša na vsa področja našega življenja. 
Sprejemati različnost je bistvena las
tnost modrosti. Ob stiku z drugačni
mi ljudmi v sebi najhitreje odpremo 
številne potenciale, ki so čakali kot 
možnost v nas. Kdor je toleranten in 
iskreno sprejemljiv do vsega tistega, 
kar odstopa od standardov in je v bi
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tju dobro, ve, kako se ljudje odprejo 
kot vesolje z neskončnimi možnos-
tmi, ko začutijo, da se jih je sprejelo.

Dajanje kot energija izobilja je lepo 
čustvo. Človek z dajanjem razvija v 
sebi plemenita čustva in širino misli 
in duha. Dajanje vas vibrira v visoke 
frekvence notranjih uvidov, kjer spo-

znavate in dojemate nasprotja sveta, 
Boga in človeka.

Energiji sprejemanja in dajanja 
kličeta po tematizaciji suženjstva. 
Ljudje, ki dovolijo, da se njihova pre-
prosta in dobrotljiva narava izkorišča, 
izgubljajo dvojno. Ljudje, ki dovolijo, 
da jih izkoristijo nizki standardi so-

ljudi, so si krivi sami, ker dovolijo, 
da se z njimi grdo ravna. Ljudem je 
treba pokazati, da smo vredni že zato, 
ker smo tukaj, na Zemlji. Sami sebe 
moramo spoštovati in postaviti meje 
nasprotjem, ki so v svetu in med ljud-
mi. Zatorej vsi tisti, ki se čutite ujete 
in manjvredne, opustite ta vzorec in z 
jutrišnjim dnem začnite počasi kazati 
svetu, da se zavedate svojih vrlin. Za-
čnite počasi in vztrajno svetu kazati, 
da imate hrbtenico in da veste, da na-
sprotja sveta in človeka dovolijo uče-
nje tudi takrat, ko se pustite zasužnji-
ti. Začnite zdaj, v tem trenutku, saj je 
preteklost mrtva. Ponovite na glas:

“Svečano si obljubljam, da ne bom 
drugim pomagal (a) na lastno škodo. 
Svečano si obljubljam, da ne bom 
drugim pomagal(a) na napačne na-
čine in jih s svojo pomočjo oropal(a) 
njihovega učenja in razvoja. Svečano 
si obljubljam, da bom prosil(a) za 
modrost in se učil(a) z vsakim dnem 
o tem, kaj je resnična pomoč in kaj je 
uravnotežena dobrota.”

Usmiljenje in sočutje so plemenite 
lastnosti ljudi, ki vsakodnevno poma-

gajo in služijo soljudem. Vendar ra-
zlika med služenjem in suženj-

stvom je velika. Pri slednjem 
gre za to, da ljudje padejo 

pod prisilo drugega in 
živijo na nizkih po-
tencialih samih sebe. 
Dokler je človek mlad 
in popolnoma odvi-
sen, se določenim su-
ženjskim vzorcem ne 

more upreti. A vsak 
od nas odraste in vsem 

je dana še ena priložnost, 
ne glede na trpljenje v pre-

teklosti. To je naslednji zakon 
poštenja do sebe in čas je, da se 

prepričate, da drži: naredite konec 
zlorabam!
Vsakemu bitju je dana še ena prilož-
nost. Božja milost je dana vsakomur 
od nas. 

Vsakemu bitju 

je dana še ena 

priložnost. Božja 

milost je dana 

vsakomur od nas.


