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Ramuz'ül Ehadis...
Hediye ve ihsanın en üstünü, hikmetli bir
kelime öğrenip onu başkasına
öğretmektir. Bu, kendisi için sadık
niyetle bir sene ibadetten hayırlıdır.
Allah takdiri, olayları oluşturacak
sebepler silsilesi içinde açığa çıkacak...
Ve bizler, “ân” içre oluşmuşu
seyredeceğiz, kapasitemiz kadarıyla!.
Üstad Ahmed Hulûsi
Öyle ucuz değil Gül Koklamak...
Gül tutan ele diken batmalı...
Bir Aşk'a gönül veren...
O Aşk'ının kapısında yatmalı.
Hz. Mevlana.
Hayır olan sizin için seçilendir.
Ahmed F. Yüksel

http://blog.milliyet.com.tr/Sayfam/Blogge
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ex.html
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Tasavvuf Gazetesi
15 Nisan 2012/Pazar
Gazete eki...(1)
Bağımsız İnsanlar :
*Bu insanlar, yaşamın her yönünü
severler. Şikâyet etmekle ya da olayların
daha değişik olmasını istemekle vakit
kaybetmezler.
*Bağımsızlıklarına çok düşkündürler.
Aileye güçlü bir sevgi ve bağlılık
duymalarına rağmen, ilişkilerinde
bağımsız olmaya özen gösterirler....
*Sevgi anlayışları, sevdiklerine hiçbir
değeri zorla kabul ettirmemeyi gerektirir.
*Onay aramak gereksinimleri yoktur.
Övgü ve ödül talep etmezler.
*Çok açık ve dürüst konuşurlar. Vermek
istedikleri mesajları, başkalarını
memnun etmek için dikkatli sözcükler
arkasına gizlemezler.
*Gülmeyi ve başkalarını güldürmeyi iyi
bilirler. Yaratıcıdırlar.
*Kendilerini kabullenirler. Fiziksel
benliklerini, sahteliklerle gizlemezler.

*Doğal yaşamı takdir ederler. Hastalık
hastası değildirler.
*Başka insanları çok iyi anlarlar ve asla
şaşırıp şok olmazlar.
*Gereksiz kavgalarda asla taraf
olmazlar.
*İnsanlar hakkında konuşmaz, insanlarla
konuşurlar.
*Titizlik ya da düzenlilik gibi dertleri
yoktur, verimli yaşamaya bakarlar.
*Bu insanların müthiş bir enerjileri vardır.
Enerjileri doğaüstü değildir, yalnızca
yaşamı ve yaşamdaki aktiviteleri
sevmelerinin bir sonucudur.
*Şiddetli bir merak duygusuna
sahiptirler. Hep araştırır, yaşamlarının
her anını kavramak isterler. Her varlık ve
her olay, daha çok öğrenmek için bir
fırsattır.
*Başarısız olmaktan korkmazlar, hatta
onu sevinçle kabul ederler.
* Bu mutlu insanlar, asla kendilerini
savunma gereksinimi duymazlar.
Basitçe "Her şey yolunda, biz yalnızca
farklıyız. Anlaşmak zorunda değiliz"
derler.
*Değerleri dar değildir. Kendilerini tüm
insan ırkının bir parçası olarak görürler.
*Daha çok düşman öldürmekten sevinç
duymazlar.
*Kahramanları ya da putlaştırdıkları
insanları yoktur. Herkesi insan olarak
görür ve hiç kimseyi kendilerinden

önemli konuma getirmezler.
*Başkalarının yeteneksizliği nedeni ile
kazanmak yerine, zaferi kendi çabaları
ile elde etmeyi yeğlerler.
*Komşularının ne yaptığını fark
etmezler, çünkü var olmakla
meşguldürler.
*En önemlisi bu insanlar ´KENDİLERİNİ
SEVERLER´. Kendilerine acımak,
kendilerini reddetmek, kendilerine
öfkelenmek için zamanları yoktur.
*Elbette sorunları vardır, ama tökezleyip
düştüklerinde, tekrar ayağa kalkar ve
sızlanmadan yaşamaya devam ederler.
*Hatalı alanlardan bağımsız insanlar,
mutluluğu kovalamazlar, sadece
yaşarlar ve mutluluk onları bulur.
Gerçekten nadir bulunan insanlardır,
onlar için her gün mükemmeldir.
Kaynak kitap: Hatalı Alanlarınız -Dr.
Wayne W. Dyer

