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“Kiﬂilik E¤itimini Ciddiye Al›p;
Kendisini Yetiﬂtirmek Çabas›na
Düﬂmeyen En Zavall›
Kimsedir.’’

‹nsan Yüceli¤ini
Gerçekleﬂtirme Derne¤i
Kiﬂilik Geliﬂim Yay›n›d›r.
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EY YÜCE ‹NSAN
Neden böyle mutsuzsun?
Neden çal›ﬂm›yorsun? Neden yar›ﬂm›yorsun? O insan da sen de¤il misin?
Hadi sen de kalk art›k. Sen de hür ol,
güçlü ol. Neden güçlenmiyorsun? Niçin
f›rlam›yorsun?
Unutma ki; sen ﬂerefli insans›n.
‹nsan›n bir yarat›l›ﬂ› vard›r, o da do¤ald›r. ‹nsan ona uygun yaﬂamak zorundad›r.
‹nsan, kendi ömrünün manas›n› ancak yarat›l›ﬂ hedefini gaye edinmekle bulur.
‹nsan›n tabii hedefi de ﬂereftir. ‹nsan
dünyaya ﬂerefi ile gelmiﬂtir. ﬁerefini gerçekleﬂtirip sonra ölmesi ﬂartt›r. ﬁerefe
ulaﬂ›m da fikir ve e¤itim birli¤i ile olur.

Güçlü Olmak ‹çin Seçilecek Yol
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“Kiﬂilik E¤itimi; insan›n kendi
ikili¤i içindeki birli¤ine ulaﬂmak ve
kendinde kendini bar›ﬂ içinde yönetmek sanat›d›r.”
“‹nsana yak›ﬂan kötüyü unutmak, güzeli yaﬂatmakt›r.”
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HEDEF;
‹NSANLIK ﬁEREF‹NE
ULAﬁMAKTIR
ﬁerefli Kiﬂi;
Güvenle yaﬂay›p, güvenle yaﬂatan;
bir direnç, k›vanç ve bar›ﬂ kayna¤›d›r.
Kiﬂinin bütün ömrü, güven üstüne
kurulmuﬂ bir sarayd›r.
En basit bir kimsenin bile güvenini
sarsan kiﬂi, insanl›¤›n›n dörtte üçünü
kaybetmiﬂtir.
‹nsan demek ﬂeref demektir.
‹nsan ﬂerefiyle iftihar eder. Kendisinin,
ailesinin ve milletinin ﬂerefi ile yüceli¤i ile
övünç duyar.
‹nsan, hayvanlar gibi sadece karn›n›
doyurmak için yaﬂayan ve yaln›z kendisinden sorumlu bir varl›k de¤ildir.
Güçlü Olmak ‹çin Seçilecek Yol
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‹nsan, kendi sorumlulu¤undan baﬂka,
aile sorumlulu¤u da taﬂ›yan, hatta tüm
toplumun da sorumlusu olan ﬂerefli bir
varl›kt›r.
‹nsan demek ﬂeref demektir. ‹mzas›z
senet, senet olarak kabul edilmedi¤i gibi,
ﬂeref ifade etmeyen insan da insan say›lmaz.
‹nsan ﬂeref ifade etmedikçe kendisiyle gurur duyamaz, kimse de onunla iftihar
edemez. ﬁeref varsa, insan da vard›r.
ﬁeref yoksa, insan da yoktur, ölü demektir. ‹nsan olan da ﬂeref herﬂeyiyle bir bütündür. ﬁeref bütünlü¤ünün bir noktas›na
en ufak bir toz konsa, insan hemen ölüm
tehlikesine düﬂer. ﬁerefini her ﬂeyden
üstün tutmayan insana inan›lmaz, güvenilmez. ‹nan›rl›l›¤›n›, güvenirli¤ini kaybeden kiﬂi de hareketli ölüdür.
Varl›¤›n› ﬂerefi ile ispat edemeyen yok
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olarak yaﬂar. Böyle bir halde, insan zengin olsa ne olur, bilgin olsa ne olur? Hiçtir hiç...
‹nsan›n telaﬂ› ﬂeref için de¤il de baﬂka bir ﬂey için ise; onu insan yerine koymaktan daha büyük bir hata düﬂünülemez.
‹nsanlar› tan›mada ölçü, bu temeldir.
‹nsan ﬂerefine göre insand›r. ‹nsan, ﬂerefi kadar var olan, ﬂerefsizli¤iyle yok olan
bir varl›kt›r.
‹nsan› ispat edecek olan ﬂeref denen
bu büyük de¤eri gerçekleﬂtirmek ve korumak için de güç laz›md›r.

Güçlü Olmak ‹çin Seçilecek Yol
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GÜÇLÜ ‹NSAN
OLMANIN ‹LKELER‹
Ey yüce insan!
1. Unutma…(Yetkili Sahip ‹nsans›n)
2. Oku, okut… Döne döne oku…
3. Sözleri kendine konuﬂ, kendine dinle.
4. Tespitsiz hiçbir ﬂeye inanma. Kula¤›ndan yönetilme.
5. Sen yaparsan olur. Sen yapmadan
hiçbir ﬂey olmaz. Onun için, hiç kimseden, hiçbir sahada, hiçbir ﬂey bekleme.
6. Anlamad›¤›n› anlay›ncaya kadar
sor. Ö¤renmeye üﬂenme, yüz defa olsun
sor. Çekinme, ilgilendi¤in konuyu mutlaka kesinli¤e ve gerçe¤e ba¤la. Ezbere
yaﬂama.
7. Kusur gözlüklerini k›r. Be¤enimsizlik yapma. Gördü¤ün kusur ve eksiklikleri, ﬂikâyet etti¤in hususlar› önce kendinde düzelt.
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8. Ay›plar› örtücü ol. Baﬂkalar›n›n ay›p
ve kusurlar›yla meﬂgul olma.
9. Sevgi bozucu, kin ve nefret uyand›r›c›, ümit k›r›c›, güven sars›c›, moral
bozucu, insanlar› birbirinden so¤utucu, karamsar konuﬂma yapma.
10. H›rs›n güven kazanmak olsun. Hayat›n her yönünde güven kazanmak için
yar›ﬂ. Daima güvenilen, emin insan ol.
11. An›n› yaﬂa. Zihnini, kendi iﬂlerinden baﬂka lüzumsuz ﬂeylerle meﬂgul etme.
12. Fikri çal›ﬂmadan elde etti¤in faydalar› ve geliﬂmeleri tek tek tespit et. De¤erini gör, k›ymetini bil. Kendi takdirinle
kendini doldur.
13. ‹yi, güzel ve do¤ru olan davran›ﬂlar› ve iﬂleri hiç kimse yapmasa da sen
kendin yap. Çünkü; huzurunu sen duyacaks›n.
Güçlü Olmak ‹çin Seçilecek Yol
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14. Cidden e¤itime girmiﬂ isen; bu yolda ilerlerken karﬂ›na içten ve d›ﬂtan bir
sürü terslikler, aksilikler, engeller ç›kabilir. Bunlar›n sebebini d›ﬂta de¤il, baﬂkalar›nda de¤il, KEND‹NDE, kendi sahipli¤ini, kendi insanl›¤›n› yaﬂayamad›¤›nda
ara ve bu temel ilkeyi bir an olsun UNUTMA… Daima:

Takdir iﬂin,
ﬁükür aﬂ›n,
Ciddiyet Meﬂ’alen
Olsun

11

“Kiﬂi olup ﬂahsiyeti bulmayan,
‹nsanl›¤›n devran›n› sürmeyen,
Dik boyunla aln› aç›k gezmeyen,
ﬁekliyle ha insan olmuﬂ,
Ha da olmam›ﬂ.”

“Kiﬂilik e¤itimini ciddiye al›p;
Kendisini yetiﬂtirmek çabas›na
Düﬂmeyen en zavall› kimsedir.’’

Güçlü Olmak ‹çin Seçilecek Yol
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GÜNLÜK YAﬁAYIﬁIMIZDA
UYGULAYACA⁄IMIZ
PRAT‹K GEREKLER
1. Aleyhtarl›k, dedikodu, kusur görmek, ay›p aramak ve muhatab› küçük
görmek yasakt›r.
2. Sözünde durmamak, vaadini yerine
getirmemek, randevusuna sahip olmamak, kararlar›n› bozmak yasakt›r.
3. ‹ﬂini sa¤lam yapmamak, ciddiyetle
tutmamak, bugünün iﬂini yar›na b›rakmak, üzerine al›p baﬂlad›¤› iﬂi mutlaka
sonuçland›rmamak, emanetleri titizlikle
korumamak yasakt›r.
4. Bütçe yapmamak, kumbara ve fon
tutmamak, borçlanmak, israf, geliﬂi güzel
harcamalarda bulunmak, eline sahip olmamak yasakt›r.
5. En yak›nlar›na (eﬂ, arkadaﬂ vs gibi)
en çok ciddiyet gösterip de¤er vermek
ﬂartt›r.
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6. Büyüklere her yerde yer vermek,
yaﬂça küçükte olsa ehline sormak, sohbeti kesmeden dinlemek, büyüklere bey,
han›m, abla, a¤abey diye hitap etmek,
her sahada adab-› muaﬂeret kaidelerine
uygulu olmak ﬂartt›r.
7. Arkadaﬂlar›m›z›n arkadaﬂlar›na ve
misafirlerine, arkadaﬂlar›m›za gösterdi¤imiz alaka ve ciddiyeti göstermek ﬂartt›r.
8. Arkadaﬂlar›n özel iﬂlerine (Aile durumu, çocuk e¤itimi ve yetiﬂimi, iﬂ ve kazanç durumu, di¤er ahbap ve arkadaﬂlar›yla olan ilgisi vs.) kesinlikle kar›ﬂ›lmaz.
9. Arkadaﬂlar›n her yönünü tan›mak
ve onlara karﬂ› ciddiyetle davranmak (Aile durumu, çocuklar›, sevdi¤i yemekler,
gömlek ve ayakkab› numaralar›, sevdi¤i
renkler, hoﬂuna giden ve gitmeyen hususlar vs.) ﬂartt›r.
10. Ahbapl›k gereklerine gösterilen
Güçlü Olmak ‹çin Seçilecek Yol
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ciddiyet ve ehemmiyet (Alakas›, ikram›,
hediyeleﬂmesi, yard›mlaﬂmas›, ziyaretleﬂmesi, haberleﬂmesi, hasta ziyareti
vs.) gün geçtikçe artan bir seyirde gerçekleﬂmelidir.
11. Anne, baba, eﬂ ve çocuklarla olan
iliﬂkinin çok iyi olmas› ve düzenli münasebet kurulmas›, eﬂlerin birbirine bey veya han›m diye hitap etmesi, ailede sevgi
ve sayg›n›n hâkim olmas› ﬂartt›r.
12. Düzenli ve temiz k›yafet sahibi olmak ﬂartt›r. (Her gün traﬂ olunacak, gömlek, pantolon, ayakkab› ve elbiseler temiz
olacak)
13. Oturmas›n› kalkmas›n› bilmek, terbiye, edep ve hayâ inceli¤inden ayr›lmamak, insanlara karﬂ› daima sayg›l› olmak
ve güzel muamelelerde bulunmak, sofra
adab›na uymak (Büyüklerden önce yeme¤e baﬂlamamak, misafirden önce
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sofradan kalkmamak, yemekten evvel ve
sonra el y›kamak, yemekten sonra dua
okumak, yemek sofras›n› birlikte kald›rmak vs.) ﬂartt›r.
14. Evlerimizi, iﬂ yerlerimizi her zaman bak›ml›, düzenli ve temiz tutmak
ﬂartt›r.
15. Bulundu¤u yeri düzeltmeden oldu¤u gibi b›rak›p gitmek, sa¤› solu da¤›n›k
b›rakmak, bugünün iﬂlerini ve bulaﬂ›klar›n› yar›na b›rakmak en ay›p ﬂeydir.
16. Kutsal gereklere ciddi e¤ilim, ilmihalin iyi ö¤renilmesi, abdestsiz gezilmemesi, ibadetlerin eksiksiz ve muntazam
yap›lmas› ﬂartt›r.
17. ‹ﬂ yeri ziyaretlerinde on dakikadan
fazla oturulmamas› ﬂartt›r.
18. Günlük ve haftal›k iﬂler için not tutmak ﬂartt›r.
19. Her ﬂey de¤erlendirilmelidir. EskiGüçlü Olmak ‹çin Seçilecek Yol
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ler at›lmamal›, en ufak bir ﬂey bile israf
edilmemelidir. (Ekmek, yemek, eski elbiseler, ayakkab›lar, su, gaz vs.) Fazla yanan lambalar söndürülmeli, musluklar
boﬂa ak›t›lmamal›. Lüzumsuz telefon
edilmemelidir.
20. Evden ayr›l›nca nerede bulundu¤umuzu veya nereye gitti¤imizi mutlaka
evlerimize haber vermemiz ﬂartt›r.
21. Amaç d›ﬂ›nda boﬂ sözlerle vakit
geçirmek, ﬂaka, laubalilik yasakt›r.
22. Her gün eserlerden en az iki sayfa okunmal›d›r.
23. Gücünü inkar edici, kendisini be¤enmeyici düﬂünceler, kendisini hiçe say›c› konuﬂmalar kesinlikle yasakt›r.
24. Münakaﬂa etmek yasakt›r.
25. Her gerekliyi, her yerde daima
kendimiz yap›p, baﬂkalar› taraf›ndan
kendimize yap›lmas›n› beklemeyece¤iz.
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Her geleni aya¤a kalkarak karﬂ›lay›p, giderken de kap›ya kadar yolcu edece¤iz.
Bize karﬂ› öyle davranmazlarsa hiç meﬂgul olmayaca¤›z. Biz yine ona karﬂ› ayn›
ﬂekilde davranmaya devam edece¤iz.
26. Evimize misafir gibi gidece¤iz ve
her sabah evimizden dua ile ç›kaca¤›z.
27. Dinleyece¤iz, maksad› anlamadan ve muhatap sözünü bitirmeden o konuda fikir beyan etmeyece¤iz. Biz o konuda bildiklerimizi söylemeyece¤iz. Kesinlikle muhatab›n sözünü kesip konuﬂmayaca¤›z. Cevab›n› bildi¤imiz sorular›
sormayaca¤›z.
28. Önce biz kendimizi tan›t›p, önce
biz selam verece¤iz.
29. Alacaklar›m›z›, borçlar›m›z› ve
bizdeki emanetleri mutlaka yaz›p belgelendirece¤iz. Al›ﬂveriﬂimizi mutlaka yaz›l› belgeye ba¤layacak, borçlar›m›za karGüçlü Olmak ‹çin Seçilecek Yol
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ﬂ›l›k mutlaka senet verecek ve bu al›ﬂkanl›¤› kesinlikle kazanaca¤›z.
30. Ehliyle müﬂavere etmeden hiçbir
iﬂ yapmayaca¤›z.
31. Bir hizmet veya iﬂ yap›l›rken biz
de mutlaka bir taraf›ndan tutaca¤›z. Baﬂkalar› çal›ﬂ›rken bir tarafta oturup seyretmek olmayacak.
32. Az yeyip, az konuﬂaca¤›z.
33. Akl›m›za Allah’tan (C.C) baﬂka birisinden bir ﬂey beklemek gelirse hemen
tövbe edip dönüﬂ yapaca¤›z.
34. Hangi olay olursa olsun, kusuru
önce kendimizde arayaca¤›z.
35. Kendi zevkimizi, kendi arzumuzu
de¤il arkadaﬂ›m›z›n, karﬂ›m›zdakinin
zevkini, arzusunu tercih edip, onu yerine
getirece¤iz ve önde tutaca¤›z.
36. Ayda en az bir defa tüm aile büyüklerimizi (Anne, baba, day›, amca, ha-
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la, teyze, büyükbaba, büyükanne vs.) ziyaret ederek gönüllerini alaca¤›z veya telefonla hat›rlar›n› soraca¤›z. Komﬂular›m›z›n hepsiyle en az›ndan bar›ﬂ›k olaca¤›z.
37. Kaza an›nda baﬂvurulabilecek,
haber verilebilecek telefonlar› üzerimizde
bulunduraca¤›z.
38. Aile bütçemizi mutlaka yapaca¤›z.
Ayl›k giderlerimizi (mutfak, elektrik, su,
yak›t, misafir, okul, kira, aidat, giyim,
harçl›k vb.) gerçek olarak tespit edip en
geç bir y›l içinde denk bütçe yapaca¤›z.
Tasarrufa azami derecede dikkat ederek
zaruri olmayan tüm harcamalar› kald›raca¤›z.

Güçlü Olmak ‹çin Seçilecek Yol
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SOHBET ADABI
*Sohbet meclislerinde sohbeti bozmadan içinden selam verip en uygun yere
oturulur.
*Sohbet meclisinde sohbeti idare
eden kiﬂi gerekirse temsilen aya¤a kalkar.
*Sohbet esnas›nda yeni gelenin sesli
selam vermesi, el s›k›ﬂmas› olmaz. Meclistekiler de aya¤a kalkmazlar ve gelen
misafirin durumuna göre en uygun olan
kiﬂi gelene yer verir.
*Sohbetten ayr›l›rken de sessizce
sohbeti hiç bozmadan, kesmeden, kesilmesine meydan vermeden meclisten ayr›l›n›r.
*Sohbette yeni gelen misafirlerle görevli bir kiﬂi ilgilenir.
Bu çal›ﬂma ve uygulamalardan elde
etti¤imiz faydalar tek tek tespit edilip bir-
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birimize gösterilecektir. Geliﬂmelerimiz
hakk›nda herkes en az ayda bir defa rapor haz›rlay›p kendisine sunacakt›r.
Özetle; günlük yaﬂay›ﬂ›m›z›n hiçbir
sahas›nda, hiç bir yönünde hayvan
yaﬂant›s›na benzerlik kesinlikle olmayacakt›r.
E¤itimde belirtilen ilkeler gerçekleﬂtirilmeden baﬂka konulara geçilmez.
Süreklilik kazanmak temel ilkedir.
Gerçekleﬂtirme prensibi, tatbikat içinde tekrar, döne döne tekrard›r.
Güçlenmek için; hareketlerde en
küçük gerekliyi yapmak ﬂartt›r. ‹nsan
ö¤rendiklerini eyleme geçirmelidir. Az
da olsa yapmaya baﬂlamal›d›r. Hiç duraklamadan yapa yapa insan gücünü
geliﬂtirir. Edimleri ihmal edip lafta kalanlar ise, pasif ve geçersiz birer gölge durumuna düﬂerler.
Güçlü Olmak ‹çin Seçilecek Yol
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Güç; gerekli edimlerle geliﬂtirilmezse kaybolur, yaﬂay›ﬂ hayale dönüﬂür.
Hayali arzular ve onun laflar›yla ömür
sona erer.
EN BÜYÜK ZENG‹NL‹K,
TAKD‹R ZENG‹NL‹⁄‹D‹R
Takdirkarl›k, ilerlemenin, geliﬂmenin
kap›s›d›r ve devaml›l›¤› sa¤lar. Hayvan
de¤erden anlamaz, de¤er bilmek insanl›¤›n ifadesidir... De¤eri takdir edilen en
ufak ﬂey, en büyük olman›n yolunu tutar.
Gidilen yolun, tutulan davan›n de¤eri
görülmez, ehemmiyeti kalben duyulmazsa, o nispette gide gide ciddiyet azal›r,
çal›ﬂma gevﬂer, gayret durur, durgunluk
baﬂlar. Bu ise hareketli ölülüktür.
Kiﬂi davas›n›n, yapt›klar›n›n önemini
bilmezse ve ona yapt›klar›n›n de¤eri gösterilmezse, gücünü kaybeder. O yola iti-
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bar› azal›r. Devam kiﬂinin takdiri ile mümkündür. De¤er bilmeye ne kadar ihtiyaç
oldu¤u meydandad›r. Çünkü de¤eri bilinmeyen yola ve çal›ﬂmaya itibar edilmez.
Bütün y›k›mlar ve kay›plar de¤er bilmemekten, bütün kazan›mlarda de¤er bilmekten olmaktad›r.
De¤er bilmezlik en y›k›c› olumdur. De¤er bilmeyen; hem kendisinin hem de etraf›ndaki insanlar›n heyecan›n› öldürür.
Bu halin içinde ilerlemek, bir hayaldir.
Onun için bizler hem kendi içinde bulundu¤umuz de¤erleri görmeli, hem de etraf›m›zdaki insanlara göstermeliyiz.
E¤er ilerlemek, güçlenmek ve istediklerimizi yapacak güce ulaﬂmak istiyorsak
de¤er yarg›m›z› iﬂleterek, takdirkar, olmak zorunday›z.
Dünyadaki bütün kötü ve zararl› olumlar› terazinin bir kefesine, takdirsizli¤i de
Güçlü Olmak ‹çin Seçilecek Yol
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di¤er kefesine koyarsak, takdirsizlik a¤›r
basar. Takdiri olmayan insan acizli¤e düﬂer, güçsüz kal›r.
Bir insan›n takdir gözünü açacak en
büyük etken amaçlanmakt›r, iddial› ve
amaçl› yaﬂamakt›r. O halde ﬂerefimizi
herﬂeyin üstünde tutarak yaﬂamaya
amaçlanal›m.
Ömrümüze mana, hayat›m›za anlam
kazand›racak en yüce hedef olan ﬂerefimize ulaﬂman›n amaçl›s› olal›m.
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‹nsanl›k de¤eri herﬂeyin üzerindedir.

Dünyada elde edebilece¤iniz
hiç bir kazanç, hiç bir makam,
hiç bir de¤er küçük düﬂmeye ve
kendinize olan sayg›n›z› kaybetmeye de¤mez. Çünkü; insan kiﬂili¤i kainat›n tümünden de¤erlidir.

Güçlü Olmak ‹çin Seçilecek Yol
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‹NSANSIN;
Yar›ﬂacaks›n, güreﬂeceksin,
muvaffak olup övüneceksin.
Ben de onlar gibi insan›m, onlardan daha ileride olaca¤›m diyeceksin.
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YARIﬁLA ÖMÜR,
BAﬁARIYLA TATM‹N SÜRECEKS‹N
‹nan›lan-güvenilen, bilen-bilinen, sayan-say›lan olacaks›n. Maneviyat bulacak, her türlü yeterlili¤i elde edecek, felekle güreﬂ tutacak, yenilirken yenecek,
tatminkar ve mutlu olacaks›n.
Bizim de amac›m›z; insan dirençli olsun, içten yeterli olsun, uyan›k, bilgin olsun, kendini iyi tan›s›n, tuttu¤unu kopars›n, ömrü iftiharla dolsun.
‹stiyoruz ki; insan›m diyen herkes kendi kendini alk›ﬂlas›n, kendisi yine kendisini kutlas›n, akl›n› çal›ﬂt›rs›n, de¤er yarg›s›n› iﬂleterek iradesine hâkim olsun.
Böylece vicdan özgürlü¤üne ulaﬂ›p
boynu dik, aln› aç›k, yüzü ak olarak
hür ve gür yaﬂas›n.
‘Bütün önemli ﬂeyler basitlerin içindedir.’
Baﬂar›lar nice nice kardeﬂ…
Güçlü Olmak ‹çin Seçilecek Yol
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ÖLÇÜLER
Uyan›k olal›m.
Elimize gerçek ölçüleri alal›m.
Aldanmayal›m...

“‹nsana yak›ﬂan, kötüyü
unutmak, güzeli yaﬂatmakt›r.”
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SEVG‹DE ÖLÇÜ
GERÇEK SEVG‹N‹N ‹SPATI
Her ﬂey sevgi içindir. Çünkü gönül hayat› sevgidir.
‹nsan›n kalbi sevgi ile doludur. Ama
nas›l sevgi diye sormaya ve üstünde durmaya de¤er.
‹nsan›n kalbi madde, cinsiyet, ﬂöhret,
nüfuz, mevki gibi geçici sevgilerle dolu olursa; o insan mutlaka bir gün yenilir. Belli
ﬂeyler için ﬂerefini fedaya mecbur kal›r.
Ancak, insan›n kalbi insan sevgisi ile dolu olursa o insan›n mahçup olacak hiç bir
yan› bulunmaz. Mahçup olacak iﬂi ancak
ﬂerefini her an takip etmeyenler yapabilir.
Gerçek seven, kendisini de¤il, sevdi¤ini düﬂünür. Sevdi¤inin durumuna göre
hareket eder. Seven, sevdi¤i ne yapmak
istiyorsa onu anlar ve ona göre davran›r.
Seven, sevdi¤inin ehemmiyet verdi¤ine
ehemmiyet verir.
Güçlü Olmak ‹çin Seçilecek Yol
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Sevmek; sevdi¤inin herﬂeyini hesaba
katmakla olur. Her insan kendisini anlay›p cidden alakadar olana muhtaçt›r. ‹nsan kendisini anlayan› ister. Anlay›ﬂ göstermeyen, sevmemiﬂtir.
Gözü kapal› sevgi olmaz. Sevdi¤inin
derdi nedir? Önem verdi¤i nedir? Cidden
onu anla, ona göre gerekeni yap. Gerisi
laft›r. Kimse kendisini aldatmas›n.
Sevmek; hoﬂnutça yaﬂaman›n dünyas›, insanl›k olumunun künyesidir.
Seven, ama gerçekten seven, insan›
seven mesuttur.
Seven esirger, seven korur, seven ba¤›ﬂlar, seven kusur görmez, seven yorulmaz, seven usanmaz, seven güzel görür.
Sevenin herﬂeyi candand›r. Seven
gönüllerde yaﬂar. Seven k›r›lmaz.
Seven sevilir, seven incelir. Seven
sevdi¤i ile bir olur. Sevdi¤inin tüm inceliklerini yans›t›r.
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Bilinse de bilinmese de her insan›n
arad›¤› candan sevgi ve sayg›d›r. Buna
da ancak gerçek dost sevgisiyle ulaﬂ›l›r.
Sevmek ince bir mesele oldu¤u gibi,
takdirle gerçekleﬂen bir inan›ﬂ›n etkisidir.
Bu da senin iç dünyanda dostunu tan›d›¤›n nisbette artar.
Gerçek dost sevmekten duydu¤un o
muazzam manevi duygular›n, hazlar›n,
zevk ve sevinçlerin de¤erlerini ne kadar
idrak ederek fark edip k›ymetle kendine
sunabilirsen; o nispette sevgin gerçekleﬂir. Ald›klar›n› k›ymetlendirdikçe de o
sevgin artar... Artar... Artar. Artan sevgin
senin alakan› art›r›r. Alakan artt›kça sen
de alaka görürsün ve alakalar artt›kça
sevgin aﬂka dönüﬂür.
O halde dosta koﬂup sevelim... Sevelim....
SEVEL‹M,
‹nsan isek insan›, dost isek can olan›,
Güçlü Olmak ‹çin Seçilecek Yol
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gönül ba¤›ndan gül devﬂirip aﬂk› ile sunan› sevelim.
Sevelim,
Çal›ﬂmay› zevk eyleyip baﬂar›ya varan›, kardeﬂli¤i hak belleyip sinesini açan›,
do¤rular› kucaklay›p münaf›ktan bucak
bucak kaçan› sevelim.
Sevelim,
S›rlar›n› ekme¤ine kat›k edeni, cehaleti b›rak›p, ayd›nl›¤a gideni, zalimlerin
üstüne ﬂahin gibi ineni, yoksul için can›
olsa vereni sevelim.
Sevelim,
Muhabbetini kayna¤›ndan kana kana
içeni, inançlar›n sa¤lam›n› seçeni, kötülü¤ü ayr›k gibi biçeni, söyleneni miskal ile
ölçeni sevelim.
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Sevelim,
Manay› maddeden yüce tutan›, tekamülü gürz eyleyip münaf›¤a vuran›, haks›zlar›n karﬂ›s›nda kale gibi duran›, ilim
Çin’de olsa aray›pta bulan› sevelim,
Sevelim,
Eli ile ete¤ine sahip olan›, kendi namusunu elde bulan›, dürüst yaﬂaman›n
tad›n› alan›, fesad›n yüre¤ine korku salan› sevelim,
Sevelim,
O bir p›nar ki akar ha akar, o bir ateﬂ
ki yakar ha yakar... ‹nsan›z varl›¤›m›z
sevgi üstüne. Sevelim dostlar sevelim...
Sevebilece¤imiz kadar...

Güçlü Olmak ‹çin Seçilecek Yol
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AHBAPLIKTA ÖLÇÜ
Arkadaﬂl›k baﬂka, ahbapl›k daha baﬂkad›r. Ahbap ahbab›n s›r kuyusudur. Ahbap apbab›n derttaﬂ›d›r. Ahbap ahbab›n
aynas›, ahbap ahbab›n serdar›d›r.
Ahbap ahbab›n herﬂeyidir. Ahbap ahbab›n her cefas›na katlan›r. Ahbap ahbab›n her derdini sineye çeker. Ahbap ahbab›n naz›n› da çeker. Ahbap ahbab›ndan
usanmaz.
‹nsana dünyada ahbap kadar laz›m
olan hiç bir ﬂey yoktur diyebiliriz. Çünkü,
ahbap insan›n en büyük boﬂlu¤unu doldurur. ‹nsan›n en büyük boﬂlu¤unu dolduran ahbab›n ehemmiyeti de boﬂlu¤u
dolan›n takdirine göre de¤iﬂir.
‹ki ahbab›n muhabbet devam› da k›ymet bilmek nispetinde gerçekleﬂir. Samimiyet ve ciddiyet; taraflar›n de¤er bilmelerine göre devam eder ve artar.
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De¤erbilirlik zay›flad›kça samimiyette
zay›flar. De¤erbilen ahbaplar için samimiyet her gün ilerler.
Ahbaplar aras›nda ahbabl›¤›n dostlu¤a ulaﬂmas› ve gönül beraberli¤inin temini için; gaye birli¤i, fikir birli¤i, zevk birli¤i
ve iman birli¤inin gerçekleﬂmesi ve her
gün ilerlemesi ﬂartt›r.

Güçlü Olmak ‹çin Seçilecek Yol
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GERÇEK AHBAP
Sözden maksat kendimizi ortaya koymak, kendimizi kabul ettirmek de¤ilse, k›saca, tüm davran›ﬂlar›m›z, yararlanmaya
de¤il, yararland›rmaya dönükse, muhatab›m›z› bilgimizle kand›rmaya de¤il,
uyand›rmaya ve bizi takdire de¤il de kendi de¤erlerini göstermeye çal›ﬂ›yor, hatta
bize de¤il, kendini kendisine inand›rmaya, dayand›rmaya çabal›yorsak gerçekciyiz ve gerçek ahbap›z.
‹yiyi, güzeli, yararl›y› anlatmaktan kast›m›z, onu kurtarmak, dirençli, güçlü k›lmak ise, ille de benim dedi¤im gibi hareket et, bana tabi ol, beni takdir et, beni
sev, bana ver demek neden?
Madem bilgimizle, gücümüzle ve de
yetene¤imizle muhattab›m›za faydal› olmak azmindeydik, o halde onun faydal›y›, güzeli kendisinin seçmesini kendisine
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b›rakmam›z ve ona hürriyet, ona ﬂahsiyet vermemiz gerekmez mi?
Asl›nda; faydal›, güzel, iyi olan birdir.
O; iyiyi, güzeli, faydal›y› gördü¤ü zaman zaten seninle birdir.
Ötesi... Ötesi sadece kupkuru bir bencilliktir.

Güçlü Olmak ‹çin Seçilecek Yol
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‹NSANLIKTA ÖLÇÜ
‹nsan odur ki; inanc›nda sabit, karar›nda k›l›ç gibi keskin, sözünde mert, yüre¤inde muhabbet, düﬂüncesinde aç›kl›k, kafas›nda uyan›kl›k, gözünde takdir
dolu olsun.
‹nsan odur ki; kiﬂisel ve toplumsal,
maddi ve manevi de¤erler nelerdir bilsin,
tan›s›n. Birini di¤erine kar›ﬂt›rmas›n. Her
gerekliyi yerinde yaps›n.
‹nsan odur ki; sevgiyle dolsun, içten
içe coﬂsun, tüm engelleri aﬂs›n.
‹nsan odur ki; ilmine, dinine, iman›na,
sevgisine, sayg›s›na, vatan›na, milletine
de¤er versin.
‹nsan odur ki; gerçe¤i, iyiyi, do¤ruyu,
güzeli, yak›ﬂan›, faydal› olan› kabul etsin.
‹nsan odur ki; haysiyetine, ﬂerefine,
namusuna, iffetine, inanc›na, güvencine
toz olsun kondurmas›n.
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‹nsan odur ki; bir görüﬂ, bir düﬂünüﬂ,
bir yarg›, bir fikir, bir inan›ﬂ sahibi olsun.
‹nsan odur ki; yanl›ﬂlar› do¤rulas›n,
tembelleri çal›ﬂmaya sevk etsin, s›k›nt›lar› huzura dönüﬂtürsün.
‹nsan odur ki; kendini sevdirsin, sayd›rs›n, anlay›ﬂ göstersin, maddi ve manevi yard›mlarda bulunsun.
‹nsan odur ki; fiziksel, duyumsal ve
ruhsal yap›lar›n› iﬂletip çal›ﬂt›rs›n. Bu yap›lar›n› s›hhate kavuﬂtursun.
‹nsan odur ki; huzura, güzelli¤e, inceli¤e, sadeli¤e, içtenli¤e, yüceli¤e koﬂsun.
‹nsan odur ki; aﬂkl›, ﬂevkli, itimatl›, de¤erli yaﬂas›n. Ne kimseden incinsin, ne
kimseyi incitsin.
‹nsan odur ki; zorluk, güçlük, yenilgi,
üzüntü, huzursuzluk diye bir ﬂey tan›mas›n. Bütün bunlar› yensin.
Güçlü Olmak ‹çin Seçilecek Yol
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‹nsan olduk ki; kendi yönümüzü kendimiz tayin edelim. De¤erliyi de¤ersizden,
sevimliyi sevimsizden, huzuru bunal›mdan fark edelim. Yarat›l›ﬂ›m›za uygun
olan› seçip alal›m.
‹nsan olduk ki; kimiz, neyiz, bilelim bilinelim.
‹nsan olduk ki; vicdan özgürlü¤üne
ulaﬂ›p, hür ve gür olarak daima boynu
dik, aln› aç›k, yüzük ak yaﬂayal›m.

41

GERÇEK MANEV‹YAT
Maneviyat; içten hükümlü olmay›, hiç
bir etki ve d›ﬂ tesir alt›nda kalmadan, vicdan emirlerine göre, özgürce yaﬂamay›
temin eden iç dünya kuvvetidir.
Maneviyat kesin karar, müspet inanç
ve gerçek sevgi gibi iç dünya besinlerinden al›n›r.
Gerçek manevi güç imandan, iman da
takdirden do¤ar. Bugün ise, maneviyat
tamamen yanl›ﬂ anlaﬂ›l›yor. Maneviyat
denilince akla; önce ölmüﬂlük, kayg›s›zl›k, tembellik, iddias›zl›k, acizlik, ve miskinlik geliyor.
Maneviyat› hiç bilmeyenler ve ezberinde olanlar maneviyat dahisiyim diye
ortaya ç›karak; insanlar› hayale, zanna
ve meçhule yöneltmiﬂler. Zihinleri açacak yerde daha çok köreltip kapatm›ﬂlar.
Hür düﬂünceyi öldürerek, zihin hassasiGüçlü Olmak ‹çin Seçilecek Yol
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yetini yok etmiﬂ, tefekkür kap›s›n› kapatarak gerçeklerin üstünü örtmüﬂlerdir.
Bugün malesef maneviyat› afyonkeﬂli¤e benzetiyorlar. Halbuki, gerçek maneviyat; insanlar› uyan›k, atik, buluﬂçu, gece gündüz çal›ﬂan, enerji küpü, dirençli
bir zeka sahibi yapar. Tüm aldanmalardan kurtar›r.
Gerçek maneviyat; insanlar›, aktif
enerjik, güçlü, hükümlü, azimli, kararl›,
iddial›, mücadeleci, y›lmayan, karﬂ›s›na
ç›kan her engeli aﬂmak için hayat›n her
türlü ﬂartlar›yla mücadele eden ve bunlardan zevk duyacak hale getirir.
Gerçek maneviyat, insanlar› geniﬂ görüﬂlü, ferah yürekli, esirgeyici, ba¤›ﬂlay›c›, kalbi sevgi dolu hale getirir.
Gerçek maneviyat, düﬂüncelerin vicdana göre biçimlenmesi, fikirlerin insan
yarat›l›ﬂ›n›n gerçek kanunlar›na göre tas-
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hihi, inançlar›n bu yönde müspetleﬂmesi
ve kesinleﬂmesi çal›ﬂmas›d›r.
Gerçek maneviyatç›; inan›rl›¤›n›, güvenirli¤ini, ﬂahsiyetini, haysiyetini, namusunu ve sayg›nl›¤›n› büyük bir önem ve
ciddiyetle her an koruyan ve vicdan özgürlü¤ünü her ﬂeyin üstünde tutarak yaﬂayan insand›r.
Uyan›k olal›m. Elimize gerçek ölçüleri
alal›m.
Aldanmayal›m...

Güçlü Olmak ‹çin Seçilecek Yol
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ÖRGÜNÖZÜ KABUL EDEN
‹nsan iç dünyas›na ciddiyetle e¤ilmesinden,
Kiﬂilik bilgisini ö¤renmeye koﬂup, kiﬂili¤ini yüceltmek h›rs›na düﬂmesinden,
Ö¤rendi¤i kiﬂilik gereklerini, kendi hayat›nda uygulamak çabas›ndan,
Eksiklerini samimiyetle kabul edip, tamamlamaya koﬂmas›ndan,
ﬁikayet etti¤i, be¤enmedi¤i olumlar›,
kendisinin yapmamas›ndan,
Be¤enimli konuﬂmas›ndan ve gayret
verici olmas›ndan belli olur.
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D‹N‹N KAYNA⁄I VE
D‹NDARLIKTA ÖLÇÜ
Hayat; gerçek iman saadetine ulaﬂmak, o saadeti korumak, ona ça¤›rmak
ve ona imrendirmek yolunda, faziletlerin,
ve meziyetlerin meydan muharebesidir.
Faziletlerde ve meziyetlerde muhabbet ciddiyeti tam olmayan, bu muharebede yenilir ve savaﬂ› kaybeder.
Böyle bir ciddiyet ve ihlas ile yaﬂamayan, meziyetler yar›ﬂ›nda geri kal›r da
harbi kaybederse, kaybeden ihlass›z oldu¤u için kaybetmiﬂtir.
Zafer; Yüce Allah’›n içten vicdan yoluyla, d›ﬂtan kelam› kadiminde kelimeyi
kerimleri ile en ince teferruat›na kadar
bildirdikleri emri ilahiye samimiyet ve ciddiyetle uygulu yaﬂamakla kazan›l›r.
Yüce Allah’›n ilahi duyurular›ndan biri,
insan›n iç dünyas›ndan vicdan yoluylaGüçlü Olmak ‹çin Seçilecek Yol
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d›r. Onu herkes duyamaz. Öbür türlü yüce duyuru da Muhammed (A.S) ahir zaman peygamberinin yüce a¤z›ylad›r.
Vicdan emirlerini duyamayanlar›n, kelam› kadim kitab›n›n kanunlar›na uygulu
yaﬂamalar› ﬂartt›r. Bu uyguda yaﬂamak
hakiki insanca yaﬂamakt›r ve gerçek dindarl›kt›r.
Saadetle yaﬂamak isteyen insanlar,
ancak tam olarak dinin gereklerine uygun
yaﬂamakla mesut olurlar ve gerçek saadetlerine ererler.
Din; insanlar› yarat›l›ﬂlar›nca yaﬂatan ilahi kanunlar bütünüdür.
Din; insanca yaﬂay›ﬂ›n kalpten düzenidir. Sahtesine aldan›lmas›n.
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Örgünöz Fikrine Göre
Gerçek Dindar ‹nsan;
1. Dininin bütün icaplar›n› ve zahiri
gereklerini eksiksiz yapar.
2. Ay›r›mc› olmaz, birleﬂtirici ve bar›ﬂç› olur.
3. Diledi¤i ahlak ve fazileti baﬂkalar›ndan beklemez, kendisi ahlak ve fazilet
küpü olur.
4. Her yerde iyilik ve ciddiyet önderi
olur.
5. Tenkit etmez, takdir eder. Be¤enimsizlik yapmaz, kusur ve eksik aramaz,
gördü¤ü eksiklikleri kendinde düzeltir.
6. ‹ﬂittti¤ine inanmaz, gerçekten tespit
eder, müspete inan›r.
7. Düﬂmanlar›n›n bile arkas›ndan kötülü¤ünü konuﬂturmaz, dinlemez, konuﬂmaz, ima etmez. Kime ne söyleyecekse
aç›k söyler.
Güçlü Olmak ‹çin Seçilecek Yol
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8. Aldanmaz, aldatmaz. Aldat›c›ya ve
yalan havadislere yüz vermez.
9. Yalan söylemez. Verdi¤i sözü hayat› pahas›na da olsa yerine getirir. Sözünden asla dönmez.
10. Hiç bir surette riyaya kaymaz.
11. Dosdo¤ru olup, herkesin mutlaka
emniyetini kazan›r. Güven sars›c› en
ufak bir davran›ﬂ› olamaz.
12. Her yönüyle merttir, adildir.
13. Emanet üzerine tir tir titrer. Hakk›
sahibine teslim eder.
14. Samimiyetin tiryakisidir.
15. Edep ve haya onun baﬂtac›d›r.
Dindar insan›n her hali ve ahlak›, yaﬂay›ﬂ düzeni iç aç›c›, gerçekten onur
kayna¤› olur. Gerçek dindar, her yönden,
her yerde sayg›de¤erdir.
Bu haller gerçek bir inanc›n dinidir.
Gerçek inanc› olmayan dindarlar temsil
ettikleri dinin sahibi de¤illerdir. Görünüﬂe
aldanmayal›m.
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‹MANDA ÖLÇÜ ve
GERÇEK MÜM‹N
‹man; bütün ilahi k›ymetleri incelikleriyle düﬂünmek, duymak, k›ymetlerin de¤erini tesbit edip o de¤erleri kesin bir karara ba¤lamakt›r.
‹ﬂte böyle tüm kalbi dolduran kesin
karar›n insana verdi¤i etkinin ad›na iman
denilir.
‹nsan› iman yaﬂat›r. Hareketleri iman
yapt›r›r. Müspet ve sa¤lam iman sahibi
kendisini yüce Allah’›n (C.C.) neﬂir sebebi
olarak kabul eder. Ayr›ca kendisini hesaba
katmaz. Bunu ben yapt›m diyemez. Çünkü
gerçek iman sahibi bilir ki herﬂey Allah’a
(C.C.) aittir. Ayr›ca insan›n kendisine ait
hiçbir ﬂeyi yoktur, olamaz da...
Mümin demek; Allah (C.C.) ve Resulü
Muhammed Aleyhisselama gerçekten
iman etmiﬂ insan demektir.
Güçlü Olmak ‹çin Seçilecek Yol
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Allah’a (C.C.) inanm›ﬂ bir kul gerçekten mümin ise, bütün hatt› harekat› ayn›
ahir zaman peygamberi Muhammed
Aleyhisselam’›n hareketleri ve ahlak› gibi
temiz ve insanl›k yarar›na olur.
Mümin; gizli, aç›k her yerde ayn› adap
ve ayn› terbiyede olur.
Mümin; her insana gereken muameleyi ayn› ciddiyetle yapar.
Mümin; üzerine ald›¤› her iﬂi can› gönülden ihlas ile yerine getirir. Yapt›¤› iﬂle
ilgili kimseler içten ve kalpten hoﬂnut ve
raz› olurlar.
Mümin; hiç kimseye karﬂ› adalet ve ihsandan ayr›lmaz.
Mümin; elinden, dilinden, ahlak ve faziletinden her türlü hareketinden emin
olunand›r.
Mümin; bildi¤ini en gizli yerde tatbik
edendir.
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Mümin; huzur kayna¤› demektir.
Mümin; ne kimseden incinir, ne kimseyi incitir. Müminler birbirleriyle bir vücut
gibi olurlar. Çünkü ayn› ﬂeye inananlar
ayn› ﬂeyin ad›na yaﬂarlar...
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ÖNEML‹ PRAT‹K ÖLÇÜLER
“Be¤enimli ve takdirli düﬂünce, sahibini zevk içinde yaﬂat›r.”
“‹yi insan; be¤enimli konuﬂmas›ndan
belli olur.”
Bar›ﬂç› düﬂünme ve konuﬂman›z›
sa¤lamak için aﬂa¤›daki hususlara
dikkat ediniz.
1. Kendinizden veya bir baﬂkas›ndan
naklen y›k›c› ve kötümser söz söylemeyin.
2. Tespit etti¤iniz hatay› bertaraf edin,
kimseye söylemeyin.
3. Haysiyet ve itibar k›r›c› konuﬂma
yapmay›n.
4. Söz ve davran›ﬂlar›n›zla küçümser
olmay›n.
5. ‹bret için dahi olsa kötü örnek vermeyin.
6. Ana, baba, çocuklar ve yak›nlar›n›-
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z› yerecek sözler etmeyin.
7. Konuﬂma ve davran›ﬂlar›n›zda daima bar›ﬂç›, övücü, onore edici, be¤enir,
sever ve takdir eder olun.
BAﬁARININ YOLU
Onlarda bizim gibi bir insand›. Onlar
da bizim gibi s›f›rdan baﬂlam›ﬂlard›r.
Onlar› maddi ve manevi zenginleﬂtiren, geliﬂtirip, olgunlaﬂt›r›p büyüten Allah
(C.C.) ne ile büyüttü?
Kati bir düﬂünce, sa¤lam ve kesin
bir inanç ile büyüttü. Bu da, o büyüyen insanlarda de¤er yarg›s›n›n iﬂlemesiyle oldu.
Allah’u Zülcelalin bize de onlar gibi
ak›l, fikir, irade ve sa¤l›k verdi¤ini görüyoruz.
O halde kendimize dönelim. Kendi
sa¤l›m›z›n, kendi akl›m›z›n, kendi fikrimiGüçlü Olmak ‹çin Seçilecek Yol
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zin de¤erini iyice bir takdir edelim, görelim, görebilelim...
Biz de onlar gibi Yüce Allah’›n yetkili
sahip kullar›y›z diyelim.
Bilelim ki; tek düﬂünce sahibi kim olursa olsun mutlak baﬂar›ya ulaﬂ›r.
Tekleﬂmiﬂ düﬂünceye ve kesin karara
Yüce Allah’›n yard›m› mutlakt›r.
Özetle; her alanda insan için baﬂar›,
düﬂüncelerin tekleﬂip, tek bir konu üzerinde toplanmas›yla olur.
Bu gerçek yaﬂay›ﬂ kanununu bir an
olsun unutmayal›m. ‹nsanl›k ﬂerefine
ulaﬂmaya kesin olarak karar veren ve bu
karar›n› ciddiyetle uygulayan, mutlaka
ﬂerefine ulaﬂ›r ve mesut olarak yaﬂar.
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SONUÇ
‹nsan amaçt›r. Oluﬂta en yüce varl›k
olan insan›n özgürce yaﬂamas› için, kendi hayat›na kendisi yön vermeli ve kendi
hayat›n› kendisi düzene koymal›d›r.
Bunu gerçekleﬂtirecek güç kendi özünde mevcuttur. Dünyada insan için imkans›zl›k yoktur. En büyük imkan da ak›ld›r.
Bu gerçe¤i kabul etmek hayat›m›z›n ve insan olarak yarat›l›ﬂ›m›z›n ﬂart›d›r.
Oluﬂta yüce olan her insan, kendi yetene¤ine, kendi gücüne inanmal›, kendisinin ﬂerefli sahip oldu¤unu kabul edip bu
iddias›n› gerçekleﬂtirmeye koﬂarak, kendi hayat›na kendisi yön vermelidir.
‹nsan kendi özündeki bu yetene¤i ve
gücü kiﬂilik e¤itimi ile aç›¤a ç›karacakt›r.
Bunun için vas›ta, insan›n öz yap›s›n›
çok iyi aç›klay›c›, insan yarat›l›ﬂ›na uygun Örgünöz fikridir.
Güçlü Olmak ‹çin Seçilecek Yol
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Hayat›n› gerçekten samiyetle düzene
koymak isteyen insan, e¤itici fikrin tavsiyelerine ciddiyetle e¤ilmelidir.
En ufak bir önemsemeyiﬂ ve ciddiyetsizlik, e¤itimi amac›ndan uzaklaﬂt›r›r.
Kendi güçlerini aç›¤a ç›karmak isteyenler, Örgünöz fikrinin prensiplerini uygulamaktan ve kendi yapacaklar›ndan
baﬂka meçhulden bir ﬂeyler bekliyorlarsa
daha e¤itimin hayalindedirler. Uyan›p
kendilerine gelmeleri ve hemen yeniden
e¤itime girmeleri ﬂartt›r.
Fikri bilmiﬂ olmalar› bilinç de¤ildir. E¤itimsiz fikir tek baﬂ›na bir sonuç vermez.
‹nsanlar çok güzel izahatlar yapsalar, biliyor görünseler de, fikrin ilkelerini uygulamay› ciddi tutmuyorlarsa daha uyanmam›ﬂlard›r.
Kiﬂili¤ini ﬂahsiyetlendirmek ve güçlendirmek yolunda e¤itimi ciddiye almayanlar,
bir tutup, bir b›rakanlar say›kl›yor demektir.
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Özetle; insan, e¤itici fikrin tavsiyelerini
günlük yaﬂant›s›nda, iﬂ ve mesle¤inde,
evinde, toplumunda ciddiyetle ve önemle
uygularsa, k›sa bir sürede kiﬂili¤ini ﬂahsiyetlendirir ve bu yolla her istedi¤ini yapacak, her istemedi¤ini de yapmayacak güce ulaﬂarak, ﬂahane, ﬂerefli sahip insan
olarak, özgürce yaﬂar.
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