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Ç&Cerhaba,

Geçte olsa bu sayıyla birlikte yeniden
beraberiz. Baharın gelmesi, yaşam
içerisindeki tüm olumsuzluklara
rağmen, ileriye dönük olarak,
insanlarda yeni yeni umutların
yeşermesine, dünle bugün arasına
sıkışıp kalan, geleceği karanlık gören
ve kendini bir cendere içerisinde
hissedenlerde "yaşama sevinci" ni
yeniden duymalarına sebep oldu.
Karacaoğlan' m dediği gibi "Doğa
bayramlığını giydi." Kendinde
yeterince üretim gücü taşıyan her bir
toprak parçası y e ş i l ' e, kırmızı'ya,
sarı'ya, mor'a büründü. Kırlar usta
bir dokuyucunun elinden çıkmışçasına,
halı misali, rengarenk uzanıyor. Son
günlerde kır çiçeklerinden bir demeti
sevdiğiniz birine verdiniz mi, yaşam
sevincini birlikte yaşadınız mı?
Doğa' nın bu mutluluk veren haline
rağmen bazılarımız mutlu olmak için
değişik şeylere ihtiyaç duyuyor, Vıctor
Hugo gibi;
" Neler mi istiyorum, uyanınca her
sabah ? Ne bahardan
bir neşe, ne de yazdan
bir çiçek. Siyah siyah
çok siyah, kadife kadar
siyah, Bir saçın
buklesini bana kim
getirecek? Neler mi
istiyorum, gurbette
akşamlardan ? Ne
rüzgardan bir buse, ne de bir
pembe kelebek. Derin
derin çok derin, ufuklar kadar
derin,
Bir çift gözün rengini, bana kim
getirecek ?"
Peki kişisel mutlulukları ararken,
diğerlerine -insanlar, hayvanlar,
bitkiler, kısacası doğa- nasıl davrandık.
Onları anlayabildik mi ? Şu anda
ismini hatırlayamadığım bir düşünür; "
mutluluk, anlamaktır." diyor. Acaba
biz kendi mutluluğumuzun peşinde
koşarken, diğerlerini anlayıp karşılıklı

m u tta n d ık mı, yo ksa kendi
mutluluğumuz, diğerlerinin mutsuzluğu
pahasına mı gerçekleşti ? Bunu
görmenin, anlamanın yolu, son
günlerde e-posta ile hızla yayılan ve
bazı büroların çalışma panolarında
sık s ı k rastladığım KAİNAT
HAVAYOLLARI" nın müşteri profili
ile ne derece uyuşacağımıza
vereceğimiz cevaplardan alacağımız
sonuca bağlı. Bakalım siz ne derece
uygunsunuz bu profile ?
" KAİNAT HAVAYOLLARI
# Yaşam yolculuğunda amaç mutlu
olmaktır, Paylaşarak arıtırın #
MÜŞTERİ PROFİLİ
KİMLİK KARTI
İsmi :
İnsan
Görevi :
İnsanlık
Uyruğu :
Dünya
BİLET SÜRESİ: 100 yıla kadar
GEÇERLİ KREDİ KARTI
Saygı
Sevgi
Sadakat
Hoşgörü
Dürüstlük
Tevazu
İnanç
Vs vs...
AYRINTILAR
Hareket yeri : Dünya
Hareket tarihi : Acı ama her an
olabilir.
BAGAJ DURUMU
Tabi ki, para, ev, otomobil, şöhret vs
değil
Hiçbiri öbür tarafa götürülemez.
GİRİŞ İŞLEMLERİ İÇİN
AŞAĞIDAKİLERİ CEVAPLAYIN
Gençliğinizi nasıl değerlendirdiniz ?
Ailenize nasıl davrandınız ?
Eğer yaşadıysanız, ikinci baharınız
nasıl geçti ? Deneyimlerinizi
paylaştınız mı ?

Eğer varsa, birikimlerinizi nasıl
değerlendirdiniz ?
Dünya ve insanlar için neler yaptınız?
YOLCULUK HUZURU İÇİN
Vefalı oldunuz mu ?
Güvenilir oldunuz mu ?
Affedici oldunuz mu ?
Herkezi ve herşeyi sevdiniz mi ?
Yapılanları takdir ettiniz mi ?
Çalışkan oldunuz mu ?
İyilik yaptınız mı ?
Sabırlı oldunuz mu?
GERİDE BIRAKABİLECEĞİNİZ
"belki" hoş bir SEDA....." Umarım
yüzde
yüz
değilse
bile,
yukarıdakilerin bir kısmı ile
örtüşmüşsünüzdür ve diğer kısımlarla
da örtüşme yolunda adımlar
atıyorsunuzdur. Çünkü aşağıdaki
hikayede olduğu gibi, insanlar bu
dünyaya nasıl geldilerse öyle
gidiyorlar, "bir hoş seda" dışında.
Bir çorap öyküsü
Bilge bir adam vefat eder. Oğluna bir
vasiyetname ve bir mektup bırakır.
Vasiyetnamenin bütün unsurları yerine
getirilir. Sadece sonuncu istek yerine
getirilemez. Çünkü, sonuncusunda "
beni ayaklarımda çoraplarımla
gömün " denilmektedir.
Oysa bu din kurallarına göre
olanaksızdır. Definden sorumlu olanlar
"bunun mümkün olmadığını" söylerler.
Oğul çaresizdir. Aile bireyleri bu
konuyu aydınlatmak ve bir sonuca
varmak için bir araya toplanırlar. Hep
birlikte çözüm aranır. Bu arada
çözümün oğul' a bırakılan mektupta
olabileceği düşüncesi ile mektup açılır.
Baba şöyle y azmıştır; GÖRÜYORSUN
OĞLUM, İNSANLAR ÖBÜR TARAFA
ÇORAPLARINI BİLE GÖTÜREMİYORLAR...."
Hoşçakalın, hoşluk yaratın hoşluk
bulun.

