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ተቀጽላዎች / Appendix
ደራሲ:
መግቢያ:
አማካሪዎች:

ርብቃ ሬይ ካይዘር

ምኞት ላንቺ/ A Wish for You.

በሜለኒ እስትራዳ

ከአሰላጣኞቼ አንዿ ሜሪ ኬይ አሽ ነች. ይህ ግጥም ለኔ የተመኘችላኝ ነው፤ እኔ ደግሞ
አሁን የሷን ምኞት ላንቺ አስተላለፍኩ።

ተስፋዬ ለገሠ
ብሩክ ተስፋዬ
ጫልቱ ፈይሳ
ሃይማኖት ካሳ
ሎርድስ ዶሚንቁዝ ብላስ
ፔኒ ኬሊ
ሮቢ ዳል ኔልሰን

ትርጉም:

እንዳለው አዳም

ተቀጽላዎች:

On Silver Wings
I have a premonition that soars on silver wings,
It is a dream of your accomplishment
Of many wondrous things,
I do not know beneath which sky
Or where you'll challenge fate,
I only know it will be high,
I only know it will be GREAT! – Anonymous

የብር ላይ ክንፎች / On Sliver
Wings

የደራሲዋ ሌሎች የድርሰት ስራዎች:
 ሬይ ኤል ዴቪስ
 ቆንጆዋ ልጅ
 የ2020 ጣፋጭ ታሪኮች
 ሎላ ጀንኪንስ የምስጋና ስጦታ

የዚህ መጽሐፍ ማስታወሻነቱ:- ለሁለቱ ተወዳጅ የልጅ ልጆቼ -ኖህና ሉቃስ
ይሁንልኝ!!

2

ሜሪ ኬይ አሽ
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ምንድን ነው የማምነው;

እምነቴ በጊዜ ሂደት እንዴት ነው የሚለወጠው ;??

ትልቅ ዋጋ ያላቸው ፐርሎች
ፐርሎች አልማዝ ያልሆኑና በምድር ውስጥ በቀላሉ ሊገኙ የማይችሉ ልክ እንደ
እንቁዎች ለሰው ልጆች በጣም ጠቃሚ የሆኑ የተፈጥሮ ሃብቶች ናቸው፡፡ ፐርሎች
በወንዞች፣ በባህር እና በውቅያኖሶች ውስጥ ከሚኖሩ ኦይስተሮች /የባህር እንስሳት/
ይፈጠራሉ፡፡
ፐርሎች እንዴት ይሰራሉ ?

የበለጠ ዋጋ የሚሰጠው ምንድን ነው ;

የግል እምነቴና እሴቶቼ ፍርሃቴንና ጭንቀቴን ለማስወገድ እንዴት ነው የሚረዱኝ
;
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በኦይስተሮች ሼል ላይ ከሚገኙ አጥንቶች ውስጥ ሁለት ክፍሎች አሉ ፡፡ እነዚህ
በኦይስተሮች ሼል ላይ የሚገኙ ሁለት ክፍሎች የሚከፈቱና የሚዘጉ ቢሆኑም ብዙውን
ጊዜ ግን ዝግ ናቸው ፡፡ ኦይስተሮች ምግብ ለማግኘት ሼላቸውን በሚከፍቱበት ወቅት
የምግብ ቅሪተ አካላት ወይም ትናንሽ አሸዋ መሰል ነገሮች በኦይስተሮች የውስጥ ክፍል
ይጣበቃሉ ፡፡ እነዚህ ትናንሽ ነገሮች በኦይስተሮች ውስጥ በሚጣበቁበት ወቅት
በኦይስተሮች ላይ ከፍተኛ የሆነ የስቃይ ስሜት ይፈጥራሉ ፡፡ ከዚህ የተነሳ ኦይስተሮች
ወደ አካላቸው የገቡትን የምግብ ቅሪተ -አካላት ወይም አሸዋ መሰል ነገሮች
በውስጣቸው ለማምረት ፣ለማመንጨት ከፍተኛ ትግል ያደርጋሉ፡፡ በጥቃቅን ነገሮች
የተሞላው ካልሽየም ካርቦኔት እነዚህን የምግብ ቅሪተ አካላት ወይም አሸዋ መሰል ነገሮች
ያጠነክራቸዋል፡፡ ከጊዜ በኋላ አንድ ዉብ ነገር ይፈጠራል ፡፡ ይህ ውብ ነገር ደግሞ
በጣም ተፈላጊው እና የትም ቦታ በቀላሉ የማይገኘው የእንቁ ተመሳሳይ ፐርል ነው ፡፡
እንግዲህ ከብዙ ትግልና ድካም በኋላ ጠቃሚ ነገር እንደሚገኝ በማሰብ የሰው ልጅ
ትግሉን መቀጠል እንዳለበት ከኦይስተሮች የትግል ውጤት ብዙ ነገር መማር ይቻላል፤
ያለ ድካም ጥሩ ነገር ማግኘት አይቻልም፡፡ ጥሩ ነገር ለማግኘት በሕይወት እስከአለን
ድረስ መጣር ይኖርብናል ፡፡ አንቺም የእንቁ ተመሳሳይ እንደሆነው ፐርል ለመሆን
ትግልሽን አጠናክሪ፡፡ በአንድ ወቀት አስቸጋሪነት ያላቸው ነገሮች ቢገጥሙሽም ከጊዜ
በኋላ መልካም ውጤት ይዞ እንደሚመጣ በማሰብ ትግልሽን አታቋርጪ፡፡
3

ስድስተኛው ታላቅ ዋጋ ያለው ፐርል
የእምነት ፐርል

ፐርሎች ለምን ልዩ ሆኑ?
ፐርሎች ልዩና ተወዳጅ የሆኑበት ዋና ምክንያት በቀላሉ የማይገኙና በተፈጥሮ ከአስር
ሺ ኦይስተሮች በአንድ ኦይስተር ላይ ብቻ የሚገኙ በመሆናቸው ነው ፡፡ የፐርሎች
አመራረት ልክ እንደ የህይወታችን ጉዞ ውጣ ውረድ የበዛበት ነው ፤ አንድ ጥሩ ነገር
ለማግኘት ብዙ ውጣ ውረዶችን ማለፍ የግድ ነው፡፡ ሁል ጊዜ አልጋ በአልጋ የሚሆን
ነገር የለም ፤ ልክ ኦይስተሮች በብዙ ስቃይና መከራ ፐርሎችን እንደሚያመነጩ ወይም
እንደሚያመርቱ ሁሉ የስው ልጆችም አንድ ጠቃሚ ነገር ለማግኘት ብዙ ውጣ
ውረዶችን ማለፍ እንዳለባቸው ትምህርት ይሰጠናል፡፡ ከኦይስተሮች ልክ እንደ እንቁዎች
ብርቅ የሆኑ ፐርሎች እንደሚገኙ ሁሉ የሰው ልጆችም ጠንክረው ከሰሩ የሕይወት
ግባቸው በጥሩ ስኬት የታጀበ ይሆናል ፡፡ በዚህ ሁኔታ ከሌሎች የተለያዩ ነገሮች አንድ
ውብ ነገር መፍጠር እንደሚቻል እንገነዘባለን ፣ ያም ውብ ነገር ታላቅ ዋጋ ያለው ፐርል
ነው ፡፡ ያ ፐርል ደግሞ በእያንዳንዳችን ውስጥ አለ ፡፡ ሰለሆነም ሁላችንም በህይወት
ጉዟችን ጠቃሚ ነገሮችን በመስራት የህይወታችንን ግብ ማሳካት እንችላለን፤ ማሳካት
ትችያለሽ፤ ፐርል ሁኚ።

ከሁሉም በላይ ጠቃሚ የሆነ ፐርል
እምነት የፍርሃት ተቃራኒ ነው፡፡ ጭንቀት ለእኛ ጠቃሚነት የሌለው ነገር ነው፡፡
የሚወሰኑ ነገሮች ሁሉ ፍቅርን ፣ጥላቻን ወይም ፍርሃትን መሰረት አድርገው
የሚወሰኑ ናቸው ፡፡ በሌሎች ዘንድ ተቀባይነትን ለማግኘት ከፈለግሽ እውነተኛ
ማንነትሽን አሳይ ፡፡በእምነት ላይ ያለሽ እምቅ እውቀት ሌሎችን ለማነሳሳት ጥንካሬ
ይሰጥሻል ፡፡ እምነት በውስጥሽ ያለውን ምኞት አውጥተሽ መግለጽ እንድትችይና
ጎልተሽ እንድትታይ በር ከፋች ነው፡፡ እምነት እንቅፋቶችን አስወግደሽ በታደስ ተስፋ
እንድትኖሪ የሚያስችልሽ ጠቃሚ የህይወት መርህ ነው ፡፡
የአራቱ የሮታሪ የስነ -ምግባር መርሆዎች ፍተሻ ፡- መርሆዎች
ለምንሰራቸው
ስራዎች ሁሉ መሰረት ናቸው ፡፡ አራቱን የሮታሪ የስነ- ምግባር መርሆዎችን
ከሌሎች ግቦች ጋር አቀናጅቶ ለመተግበር
አልሞ መነሳትን ይጠይቃል፡፡
ከዋክብቶች ላይ ለመድረስ ዓልመን ከተነሳን ጨረቃ ላይ ሳናርፍ እንደማንመለስ
እርግጠኖች መሆን አለብን ፡፡

የሮተሪ አራት የምናስባቸውን፣ የምንናገራቸውንሰ የምናደርጋቸውን ነገሮች መመዘኛ
1

እውነት ነው?

2

ለሚመለከታቸው ሁሉ ፍትሀዊ ነው?

3

በጎ ፈቃድንና የተሻለ ወዳጅነትነትን ይገነባል?

4

ለሚመለከታቸው ሁሉ ጠቃሚ ይሆናል?

ከላይ የተጠቀሱትን ጠቃሚ የሮታሪ አራት መመዘኛዎችን የማያሟላ ተግባር
ወይም ሃሳብ ካለ ወዲያውኑ አቁሚ!

4
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ሰዎች በሁሉም ነገር ፈጽሞ ያምኑሻል ? ራስሽንስ ታምኛለሽ ?

በአንቺ የዕድሜ ክልል ውስጥ ካሉ የአምስት ሰዎች ባህርይ ውስጥ ምን አይነት
የግንኙነት ባህርያቸውን ነው መጠቀም የምትፈልጊው ?
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መግቢያ

አምስተኛው ታላቅ ዋጋ ያለው ፐርል

የቤተሰብ፣ ጓደኛና ማህበረሰብ ፐርል
አንዳንድ ጊዜ ከሰዎች ጋር ለመኖር አስቸጋሪ ቢሆንም የሰው ልጅ ብቻውን ይኖር
ዘንድ አልተፈጠረም፡፡
በመጀመሪያ በአካባቢያችን እነማን እንዳሉ ማወቅና መገምገም ይገባል ፡፡ አብረን
የምንውላቸውን 5 ሰዎች እንመስላለን። ወረቀት ያዥና በዙሪያሽ ላሉት ሁሉ ክብ
ስሪ ፣በሰራሽው ክብ ላይ በቤተሰብ፣ በጓደኛ፣ በአስተማሪ፣ በማህበረሰብ እና በሌሎች
ክቡን ክፈዪ፤ በክቡ ላይም ስማቸውን ለያይተሸ ጻፊ።
በመጨረሻ በእያንዳንዱ ክብ ላይ የፊታቸውን ገጽታ በማሳየት ከእነሱ ጋር ስትሆኚ
የሚሰማሽን ስሜት ሳዪው፤ ፈገግታ ? ወይስ መኮሳተር ? ደስተኛ ፊት ከሳልሽባቸው
ሰዎች ጋር ጊዜሽን አሳልፊ ፣ ጨፍጋጋ ፊት ከሳልሽባቸው ሰዎች ጋር ያለሽ ግንኙነት
የተገደበ ቢሆን ይመረጣል፣ ከቻልሽም አብሮ ለመኖር አትሞክሪ።

ዲሴምበር፣ 2022 (እ.ኤ.አ)
የርብቃ ካይዘር ልጅ መሆን ምን አይነት እንደሆነ ለማወቅ በተደጋጋሚ እራሴን
እጠይቃለሁ :: መልሴ የርብቃ ልጅ መሆን እንዴት ጥሩና መልካም አጋጣሚ እንደሆነ
መረዳቴ ነው ፡፡ እኔ እንደማስበውና እንደምረዳው ከሆነ ፣ሕይወት ከቤኪ ጋር /እንደ
እናት አሰደናቂና አስደሳች ነገር ነበር ፡፡ እንደ ሌሎች እናቶች ሁሉ የእኔም እናት፣ ቤኪ
ከልጅነቴ ጀምሮ አጠገቧ ቁጭ አድርጋ ሙዚቃ ትጫወትልኛለች፡፡ የተለያዩ መጻሕፍትን
እያነበበች አስገራሚ አፈታሪኮችን ፣ ተረታ ተረቶችንና ሌሎች መሰል ታሪኮችን
ትተርክልኝ ነበር፡፡ ለትንሽ ልጅ የሚነገር የሕይወቷን ውጣ ውረድ ሁሉ ስትነግረኝ
በጣም እደሰታለሁ ፡፡ እወዳቸዋለሁም ፡፡ በዚህም እናቴ በህጻንነቷ ምን አይነት ልጅ
እንደነበረች ለመረዳት ችያለሁ ፡፡ ከነገረችኝና ቀልቤን ከሳቡት ታሪኮች ሁሉ ልጅ ሆና
ከሩቅ ሀገር ስለመጡት የሚሲዮኖች ታሪክ እንዴት እንደሰማችና በሰማቺው
የሚሲዮኞች ታሪክ ተበረታታ መልካም ነገር ለመስራት ማለም መቻሏ ነበር ፡፡
በመሆኑም እናቴ ወደ ኢትዮጵያ መምጣቷ ብዙም ያስደነቀኝ ነገር አልነበረም፡፡
ምክንያቱ ኢትዮጵያ የብዙ ታሪክ ባለቤት ሀገር በመሆኗ እና እናቴም የኢትዮጵያን ታሪክ
በአግባቡ ለመረዳት ከፍተኛ ጉጉት፣ ፍላጎት እና ዓላማ የነበራት በመሆኑ ነበር ፡፡ እናት፣
ቤኪ በሕይወት ዘመኗ ትርጉም ያለው ሕይወት ለመኖር የምትጥር ታላቅ ሴት መሆኗንም
በሕይወት ዘመኔ በደንብ ለመረዳት ችያለሁ፡፡
በውስጥ ያለ ታላቅነት ፡- በራስ ውስጥ ስላለ ታላቅ ስጦታ ከእናቴ ብዙ ነገር
ተምሬአለሁ፡፡ እናንተም በሕይወት ጉዟችሁ ከዚህ መጽሐፍ ብዙ ጠቃሚ ነገሮችን
ትማሩበታላችሁ ብየ ተስፋ አደርጋለሁ፡
፡ሜለኒ እስትራዳ
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የመልካም ግንኙነት ጉርሻዎች፡







የምታገኚው
ሰው ሁሉ “የተፈላጊነት ስሜት” እንዲያድርበት አድርጊ፤ ይህ
ጠቃሚነት ያለው የግንኙነት መርህ ነው፡፡
ፈገግታ ሁልጊዜ ከፊትሽ አይለይሽ ፤ ፈገግታ አንቺን ከማስደሰት አልፎ ሌሎችን
እንደሚያስደስት እወቂ።
ሌሎችን በሙሉ ዓይንሽ ተመልከቺ ፤ እንዲህ ስታደርጊ ሌሎች በራስሽ
የምትተማመኝና ዋጋ ያለሽ ሰው መሆንሽን ይገነዘባሉ።
ስትናገሪ ደፋር ሁኚ ።
ከሰዎች ጋር ስትገናኝ የእጅ ሰላምታ ስጪ ፤ የእጅ ሰላምታ በጣም ጠቃሚ
በመሆኑም ሰላምታ ስትሰጪ ተገቢነት ያለው የእጅ ሰላምታ መሆን አለበት ።
ለሰላምታ የተዘረጉ እጆችን በአግባቡ ጨብጪ ፣ሰላምታ በምትሰጭበት ወቅት
በሙሉ ዓይንሽ ተመልከቺ፣ ደስተኛ በሆነ መንፈስ ተገቢውን የእጅ ሰላምታ
በመስጠት ከሰዎች ጋር ያለሽን ግንኙነት አጠናክሪ።
በቅርብ ለሚታውቂያቸው ሰዎች በፍቅር ስሜት ሰላምታ ስጫቸው ፤ እኛም
በሌሎች ዘንድ በጥሩ ሁኔታ መስተናገድ የምንፈልግ በመሆኑ

ሀቀኝነት
ማንነት እና እሴት ይጨምራል ፤ አንዳንድ ጊዜ እውነት ከመናገር ውሸት መናገር
ይቀላል፤ አንዳንድ ጊዜም ደግነት ማስመሰል ይቻላል ፣ ይሁን እንጂ ውሽት ሰዎች
እንዲጠራጠሩሽና በአንቺና በሌሎች መካከል ያለውን ጤናማ ግንኙነት ያበላሻል፡
“እምቢ” ለማለት ሲገባሽ “እሺ” አትበዪ
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ጨምሮ/ ፥ ለስጦታና ለደግነት ዓይነ ልቦናሽ የተከፈተ ይሁን ፡፡ ሌሎችን መርዳት
በእርግጥም መታደል ነው፡፡ ደስታንም ይሰጣል ፡፡ ዘላለማዊ በረከትን ያጎናጽፋል፤
በዚህ መንገድ ቀጥዪ።

እንኳን ደህና መጣችሁ
ሁሉም መሪዎች የጋራ ያላቸው ባህርይ ምንድን ነው ?
ታላላቅ ችግሮችን ማለፍ ነው።

ለተሻለ ዛሬና ነገ የቀረቡ ጉርሻዎች፡-

የኔም ቤተሰቦች እንዲሁ ችግሮች ነበሩባችው።



ለነገ የተሻለ ሕይወት በትልቁ ዓልመሽ ስሪ ፣ ነገር ግን ሁሉንም በአንድ
ጀምበር ለመፈጸም አትሞክሪ ፣ ጠቃሚ የሆነ ነገር ለማግኘት ትግስትን
ይጠይቃል፤ ተረጋግተሽ ስራሽን ስሪ ፣



ለገንዘብሽ ዋጋ ስጪ



ለስራ ታታሪ ሁኚ



መጀመሪያ ቆጥቢ ( በሆነ ባልሆነው ውጪ አታብዢ )



በጀትሽን አዘጋጂ ፣ በፍላጎትሽና ባለሽ ነገር መካከል ያለውን ልዩነት በአግባቡ
ተረጂ።



ከምታገኝው ገንዘብ በላይ አታጥፊ፤በአግባቡ ተጠቀሚ።



የበጀት እቅድ አዘጋጂ፣ በስርዓት ተመሪ ፣ጥሩ ልምድን አዳብሪ ።



ሃብታምም ሆንሽ ድሃ በራስሽ ተማመኚ ፤ ምርጫው የአንቺ ነው።

አባቴ በመካከለኛው አሜሪካ በተለይ ካንሳስ ተብላ በምትጠራ ገጠራማ ቦታ
ነው የተወለደው ፡፡ አባቴ ከገበሬ ቤተሰብ የተወለደና ከመቶ በላይ ከብቶች
የነበሩት ሲሆን ከአራት ሺህ ሄክታር በላይ የስንዴ እና የበቆሎ መሬት የነበረው ስው
ነበር ፡፡

በምን ያህል ጥንካሬ ለመስራት ፍቃደኛ ነሽ ?

ከማን ጋር ተቀናጅተሽ መስራት ትፈልጊያለሽ?

ሴት እና ወንድ አያቶቼ ( ፍሎሬንስ እና ሬይ ዴቪስ) የአባቴ ወላጆች ከመኪናው በግራ በኩል የሚገኙት
ሲሆኑ ቅድመ - ሴት እና ወንድ አያቴ ደግሞ ከመኪናው በቀኝ በኩል የሚገኙት ናቸው ፡፡ ይህ ቦታ
በበርድ ሲቲ ፣ ካንሰስ የሚገኝ የእርሻ ቦታ ነው ፡፡ አያቶቼም የጋብቻ ስነ -ስርዓታቸውን የፈጸሙት በዚሁ ቦታ
ነው ፡፡

እናቴ ከድሃ ቤተሰብ የተወለደች ናት፡፡ የእናቴ አባት የተለያዩ ፍራፍሬዎችንና
አትክልቶችን በጋሪ በማዞር በገበያ ማዕከላት በመሸጥ ኑሮውን ይመራ ነበር፡፡
የእናቴ እናት ደግሞ በምትኖርበት የገጠር መንደር የሰዎች ልብስ እያጠበች ትተዳደር
ነበር ፡፡ አያቶቼ ድሃዎች ቢሆኑም እያቴ ግን ነገ የተሻለ ጊዜ እንደሚሆን አርቃ
በማሰብ ብሩህ ተስፋ ያላት ሴት ነበረች፡፡

ስኬትን እንዴት ትመዝናለሽ ?
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በወር የሚያስፈልግሽን ማንኛውንም ወጪ መዝግበሽ ያዥ ፣ለአንድ ወር ያህል
ተለማመጂ ፤አስፈላጊ ነገሮችን ማካተትሽን አትርሺ ።

አሁን በተራ ቁጥር ሁለት ላይ የተዘረዘሩ ነገሮችን
ቀንሺ።
ቀሪ ገንዘቡ የሚያሳይሽ
ነው ።

ከተራ ቁጥር አንድ ላይ

በወር ውስጥ ምን ያህል ገንዘብ ከበጀትሽ እንደቀረሽ

በጀትሽ እንዲህ መሆኑን ካወቅሽ ፣በበጀት እየተመራሽ ተግባርሽን በአግባቡ ማከናወን
ትችያለሽ ፡፡
ሴት አያቴ
(ከእናቴ ወገን) አዮላ ጀንኪንስ

ቤተሰቦቼ፣ ጂም እና ሱ ዴቪስ
የጋብቻ ስነ ስርዓታቸውን በፈጸሙበት ወቅት

እናትና አባቴ በፍቅር ከተዋወቁ በኋላ ህጋዊ የጋብቻ ስነ- ስርዓታቸውን በመፈጸም ሶስት
ጉልቻ ለመመስረት በቅተዋል፡፡ ቤተሰቦቼ ፣ ጋይልና ሊ ከሚባሉ ሁለት ሴት ልጆቻቸው
ጋር በእርሻ ቦታቸው ይኖሩ ነበር።

ጋይል እና ሊ በቅደም ተከተል የሶስት እና የአምስት ዓመት ልጆች በነበሩበት ወቅት

ሕፃናቱ ይህን ፎቶ ከተነሱ ከአራት ወራት በኃላ አንድ እጅግ አስደንጋጭ ሁኔታ
ተከሰተ፡፡ እናቴ በዓይኗ እያየች ሁለቱም እምቦቀቅላ ህጻናት ልጆቿ በመኪና
አዳጋ ሕይወታቸው ተቀጠፈ ፡፡ ከዚህ የተነሳም ቤተሰቦቼ ከባድ ሀዘን ደረሰባቸው፡፡
ከፍተኛ የሆነ ሀዘን ቢደርስባቸውም ችግራቸውን በውስጣቸው አምቀው በመያዝና
እራሳቸውን በማረጋጋት የሕይወት ጉዟቸውን በአዲስ መንፈስ ቀጠሉ፡፡ በመኪና
አዳጋ ባጧቸው ህጻናት ልጆች ምትክ ሌሎች ልጆችን ፈጣሪ እንዲሰጣቸው
ፈጣሪያቸውን አጥብቀው ተማጸኑ፡፡ እኔም የህጻናቱ ሕይወት ከተቀጠፈ ከአንድ
ዓመት በኋላ በተመሳሳይ ቀን እንደተወለድሁ በወላጆቼ ተነግሮኛል ፡ ወላጆቼ
ፈጣሪ ሌሎች ልጆችን ከሰጣቸው ልጆቹን በስለት መልክ ለቤተ ክርስቲያን
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የገንዘብ መጠንሽ ከምትፈልጊው በታች ከሆነ ደግሞ ተጨማሪ ገንዘብ ለማግኘት
ትጥሪያለሽ ወይም ደግሞ አላስፈላጊ ወጭዎችን ትቀንሺያለሽ።
የገንዘብ ቁጠባ


ገንዘብሽን ቆጥቢ ፣ መጀመሪያ ለራስሽ ሁኚ።



ግብሽን አስቀምጪ።



ፍላጎትሽንና ማግኘት የምትችይውን ለዪ።



ህልምሽ የት ለመድረስ እንደሆነ እና ዓላማሽን ከግብ ለማድረስ እንዴት
እና ምን ምን ነገሮችን በቅደም ተከተል መስራት እንድትደምችዪ
በዝርዝር ጽፈሽ ያዥ።



ዝርዝር ጉዳዮችን መዝግቦ መያዝ አጋጣሚዎችን በአግባቡ ለመጠቀም
ያግዝሻል።



በዝርዝር የያዝሻቸውን ጉዳዮች በየቀኑ በቀላሉ ማየት በምትችይበት ቦታ
ላይ ማስቀመጥሽን አትዘንጊ ፣ ለማስታወስ ይረዳሻልና።

ገንዘብ ማካፈል
ለሰው ልጅ በህይወት ዘመኑ ከሚያስደስቱት ነገሮች መካከል እንዱና ዋናው ነገር
ያለውን ማካፈል ነው፡ ምንድን ነው የምታካፍዪው ? አስታውሺ ከምታካፍያቸው
ነገሮች መካከል አንዱ ገንዘብ ሊሆን ይችላል።
ሌሎች የድጋፍ አይነቶች ፤ ጠዋሪና ቀባሪ ያጡ አረጋውያን፣ አሳዳጊ የሌላቸው ሕጻናት
/ልጆች/፣ ቤተሰብሽ ፣ ማህበረሰቡ፣ የራሳቸው የሆነ መጠለያ የሌላቸው /እንስሳትን
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አራተኛው ታላቅ ዋጋ ያለው ፐርል
የገንዘብ ነጻነት ፐርል
ድህነት የአስተሳሰብ ውጤት ነው ፡፡ መትረፍረፍ ደግሞ የችግር አለመኖር ነው ፡፡
የብልጽግና ራዕይ

እንደሚሰጡ ቃል ገብተው ስለነበር ፣ እኔም ስወለድ ሌሎችን እንድረዳ ለቤተ
ክርስቲያን ተሰጠሁ ፡፡ እኔም በስለት እንደተወለድሁ አውቅ ስለነበር ሙሉ
ሕይወቴን ለመልካም ስራ ለማዋል በቁርጠኝነት ተሰልፌ መልካም ተግባራት
በማከናወን ላይ እገኛለሁ ፡፡
ማታ፣ ማታ ስለ አንዳንድ ወጣ ያሉ ነገሮች አልማለሁ፤አስባለሁ ፡፡ እኔ አሁን ከእናንተ
ጋር ለምን እንዳለሁ ምክንያቱ ይኸው ነው ፡፡ እናንተ የቤተሰቦቼ ስቃይና መከራ
ተካፋዮችና የህልሜ ውጤቶች ናችሁ ፡፡

ለአንቺ በቂ ነው የምትለው ምንያህል ነው ?
መጀመሪያ ዓይነ ህሊናሽ ክፍት መሆኑን አረጋግጪ ፣ ከመጠን በላይ የስግብግብነት
መንፈስ የተጠናወተሽ ከሆነ፣ በውስጥሽ ያለውን ደስታ ያሳጣሻል፤ ይህ መንፈስ
በውስጥሽ ካለ መልካም ነገሮችን በማድረግ ከውስጥሽ አውጥተሽ ለመጣል
ታገይ፤አሸንፊውም።
ከአንቺ በላይ ወይም ከአንቺ በታች ሃብት ያላቸው ሰዎች ይኖራሉ፡፡ ዋናው ቁልፍ
ምስጢር በተሰጠሽ መክሊት ምን ሰራሁበት ነው ፣ በሌለሽ ነገር ላይ ሳይሆን ባለሽ
ነገር ላይ ትኩረት አድርጊ፤ እራስን መግዛት ታላቅነት ነውና፡፡
ገንዘብ ማግኘት


ገንዘብ ለማግኘት ሰፊ መልካም አጋጣሚዎች አሉና ተጠቀሚባቸው።



ቅኝትሽን ከአካባቢሽ ጀምሪ ፣ጥሩ ገንዘብ የሚያገኝ ለጋስ ነው ፣ገንዘብ
ለማግኘት ወደ አዕምሮሽ የመጡ ነገሮችን ሁሉ በዝርዝር መዝግበሽ ያዥ።



ሌሎች ሰዎች ሊሰሯቸው ጊዜ ያጡባቸውንና ያልሰሯቸውን አበይት
ጉዳዮች በመለየት እንዴት ሊሰሩአቸው እንደሚፈልጉ ጠይቂያቸው።



የፈጠራ ችሎታሽን ተጠቀሚ ፣የምትፈልገው ሁሉ በእጅሽ ነው።



ጠንካራ የስራ ባህል ያላቸውን የቡድን አባላት መስርተሽ ስራሽን በጋራ
ጀምሪ።

ስለ ገንዘብ አጠቃቀም
አስፈላጊ በጀት መድቢ ፤ በጀት ገንዘብሽን እንዴት በውጤታማነት
እንደምትችዪ የሚያሳይሽ እቅድ ነው ፡፡
1

መጠቀም

ለአንድ ወር ምን ያህል ገንዘብ እንደሚኖርሽ ጽፈሽ ያዥ፤ ተጨማሪ ገቢዎችንም
አካተሽ መዝግቢ።
20

ርብቃ (ቤኪ) ካይዘር የሁለተኛ ደረጃ ተማሪ እያለች






የሁሉም ችግሮች መነሻ ምክንያት በአንድም ይሁን በሌላ፡ጊዜን
ስሜትን
ገንዘብን
ክህሎትን አቀናጅቶ አለመጠቀም ነው ፡፡

የዚህ መጽሐፍ ዋና ዓላማ ስለራስሽ ሕይወት እንድታስቢ እድል ለመስጠት ነው
፡፡ ምንድን ነው የምትወጂው ? መለወጥ የምትፈልጊውሽ ምንድን ነው ?
በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ስለ ህይወትሽ ለመጻፍ ብዙ ቦታዎች አሉ ፡፡ በመጽሐፉ ውስጥ
ከተጠቀሱ ዋና ዋና ጉዳዮች መካከል ማስታወስ የሚገባሽ ነገር ቢኖር ሀሳብ ድርጊትን
ይወልዳል ፤ ድርጊት ደግሞ ልምድ ይሆናል ፤ በመጨረሻም ልምድ አስከ መጨረሻው
ሕይወትን ይቀይራል፣ይለውጣል፡፡
በህይወት ጉዞሽ ውስጥ በአሸናፊነት የተወጣሽው ትልቁ ፈተና ምንድነው ?
በዚህ አስቸጋሪ ፈተና እራስሽን፣ ቤተሰብሽን፣ ሌሎችን፣ሀገርሽንና
በአጠቃላይም የዓለምን ማህበረሰብ ለመርዳት እንዴት ተጠቅመሽበታል ?
9

ትልቅ ዋጋ ያላቸው ፐርሎች

ጥሩ ልምድ ለማዳበር ምን ዓይነት ሲስተም ነው የምትጠቀሚው ?

ህልሞችሽን ለማሳካት ማሻሻል የምትፈልጋቸው ጉዳዮች ምንድን ናቸው ?

በህይወትሽ ውሰጥ የረበሹሽ አንዳንድ ነገሮች ምንድን ናቸው?

ችግር የፈጠሩብሽን ነገሮች
ዝግጁ ነሽ ?

ወደ ጥሩ እና ውብ አጋጣሚ ለመለወጥ ምን ያህል
እነዚህን ነገሮች ለማሻሻል ምን ዓይነት ተጨማሪ የአሰራር ሥርዓት መዘርጋት
ያስፈልግሻል ?
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የመጀመሪያው ታላቅ ዋጋ ያለው ፐርል
እራስን የመውደድ ታላቅ ፐርል
እራስን መውደድ : ከአንቺ በላይ አንቺን ማን ይወድሻል?

መ፡-የጥናት ቡድን አቋቁሚ ፤ ሌሎችን መርዳት እራስሽን መርዳት መሆኑን በአግባቡ
ተረጂ።
ሠ፡- በተቻለ መጠን ከትምህርት ክፍለ ጊዜ በኋላ በፍጥነት ማስታወሻሽን እንደገና
አይተሽ ከልሽ፤ ቀሪ ጉዳዮችን ለማስታወስ ይረዳሻል ።
ረ ፡- እርዳታ ወይም እገዛ ለመጠየቅ አትፍሪ ።
5. የኢንተርኔት፣ የማህበራዊ ትስስር ፣ የስልክ እና የጽሁፍ አጠቃቀም
አሁን ባለንበት ዘመን ቴክኖሎጂ ጉዳት እና ጥቅም ያለው የዘመናችን የፈጠራ
ውጤት ነው፡፡ ቴክኖሎጂ በቅርበትና በሩቅ ያሉ ሰዎችን በማገናኘት መረጃዎችን
መለዋወጥ የሚያስችል የግንኙነት መሳሪያ ነው ፡፡ በጊዜ አጠቃቀማችን ላይም
ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ ያመጣል።
ቴክኖሎጂ የሚያስከትላቸው ጎጂ ነገሮች ፡







ጭንቀት
ድብርት
ራስን አሳንሶ የማየት/ለራስ ክብር አለመስጠት
የእንቅልፍ ጊዜን መሻማት
ቅናት
ሀዘንተኝነት
ብቸኝነት እና መሰል ጉዳቶችን ያስከትላል

በመሆኑም የቴክኖሎጂ ውጤቶችን ስንጠቀም ጉዳትና ጥቅሙን አመዛዝነን መሆን
አለበት።
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አዎንታዊ አስተሳሰብ፦
አዎንታዊ አስተሳሰብን ለማዳበር እና አጠናክሮ ለመቀጠል የሚያስችሉ ጥቂት
ስትራቴጂዎች አሉ ፡፡ በማንኛውም ሁኔታ በትክክለኛው አመለካከት መሄድ ትችያለሽ
አሉታዊ አስተሳሰብ ካላቸው እና የወሬ ሱሰኛ ከሆኑ ሰዎች ራስን ማራቅ፣ ቁም ነገር
ከማይገኝባቸው ሰዎች ራስን ማግለል።
• ቤተሰብ፣ የትምህርት ቤት ጓደኛ ፣ ማህበረሰብና ሌሎች አካላት በህይወትሽ ላይ ምን
ዓይነት ስሜት እንደ አሳደሩብሽ ፈትሽ።
• ከእራስሽ ጋራ ስትነጋገሪ አሉታዊ ቃላትን ትጠቀሚያለሽ ?
• ሰዎች እንዴት እንደሚያስተናግዱሽ አስተምሪ።
• አስታውሽ፣ ህይወት ዛሬ ላይ ባለችበት ቅኝት አትቀጥልም። ነገሮችን በአግባቡ
ተረድተሽ ሳትጨርሽ ነገሮች በአንድም ሆነ በሌላ መንገድ ወዲያውኑ ይለወጣሉ፤ ከዚህ
አንጻር እራስሽንም ለለውጥ አዘጋጂ።
• ሀይልሽን ቆጥቢ፣ ስሜታዊ አትሁኚ፣ ነገሮችን በጥንቃቄ ተመልከች። በአግባቡ ያለሽን
አቅም አሟጠሽ ተጠቀሚ ፣ ዓቅምሽን አሰባስቢ፣ በሆነ ባልሆነው ከመባዘን ተቆጠቢ ፤
ነገሮችን በትኩረት ተገንዘቢ
• በራስ የመተማመን ብቃትሽን አዳብሪ ፣ አስቸጋሪ ተግባራትን ማከናወን ዓቅምሽ
ለመገንባት እንደሚያስችልሽ ተረጂ ፤ በአልጠበቅሺው መንገድ ለውድቀት ልትዳረጊ
ትችያለሽ፣ እንደወደቅሽ ግን አትቀሪም፣ ፈጥኖ የመነሳቱ እድል ደግሞ በእጅሽ ነው፤
ከወደቅሽበት ፈጥነሽ ተነሺና እርምጃሽን ወደፊት ቀጥዪ፣ ዓላማሽን እንደምታሳኪ
በፍጹም ጥርጣሬ አይግባሽ።
• በውስጥሽ ያለውን ነገር አውጥተሽ ተናገሪ ፣በውስጥሽ ያለውን ነገር አውጥተሽ
ካልተናገርሽ በውስጥሽ ምን እንዳለ፣ /ምን እንደሚሰማሽ/ ከአንቺ ሌላ የሚያውቅ
የለም፡፡ እውነትን ደፍረሽ ተናገሪ ፤ መሪዎች በሕዝብ አደባባይ ጥሩ ተናጋሪዎች መሆን
አለባቸው ፡፡ ጥሩ ተናጋሪ ለመሆን ደግሞ መማር አለባቸው፡፡ ከሌሎች ጋር
በምታወሪበት ወቅት ዐይን ዓይናቸውን እያየሽ ተናገሪ ፣ የእጅ ሰላምታሽም ተገቢውን
የሰላምታ አሰጣጥ ስርዓት የተከተለ ይሁን ፤ የእጅ ሰላምታሽ በጥሩ ፈገግታ የታጀበ
ይሁን ፤ ይህን የምታደርጊ ከሆነ ከሰዎች ጋር በቀላሉ መግባባት ትችያለሽ ፣ ሰዎችንም
ከዓላማሽ ጋር ማሰለፍ ያስችልሻል ፤የእጅ ሰላምታሽን በዚህ መንገድ ቀጥዪ።
• አዎንታዊ አስተሳሰብን በማዳበር ከሰዎች ጋር ተግባብትሽ ለመኖር ሞክሪ ፤ ሰው
ብቻውን ለመኖር የተፈጠረ የማህበረሰብ ክፍል አይደለም፡፡
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• አስክርቢቶ እና ወረቀት አዘጋጅተሽ ስሜትሽን፣ጭንቀትሽን እና ደስታሽን በዝርዝር
አውጥተሸ ጻፊ ፤ በዝርዝር የጻፍሻቸውን ነገሮች ሌሎች እንዳያዩብሽ ከፈለግሽ ደግሞ
የጻፍሻቸውን ዝርዝር ጉዳዮች ማቃጠል ትችያለሽ፣ ሁሉ በእጅሽ ነው ።
• የአንቺን ትንሽ እርዳታ ለማግኘት የሚፈልጉ ብዙ ሰዎች በዙሪያሽ አሉ፤ የቻልሽውን
ያህል መልካም ነገር አድርጊላቸው።
ጤና








በስነ-ተዋልዶ ጤና ሳይንስ ላይ ጥያቄዎች ካሉሽ ከአስተማሪሽ ወይም
ከኤክስቴንሽን ጤና ሰራተኞች ጋር በግልጽ ተነጋገሪ ፤ አነርሱ አንቺን ለመርዳት
ከጎንሽ ናቸው ፤ የዛሬ ምርጫሽ በቀጣይ የሕይወት ጉዞሽ ላይ ትልቅ ተጽዕኖ
እንዳለው ማወቅ ብልህነት ነው፡፡
የጭሱ መርዝ እንቺን እንዳያጠፋሽ በተዘጋ ቤት ውስጥ ከሰል አታቀጣጥይ ፤
በቤት ውስጥ ከሰል አያይዘሽ ጉዳት ከማስከተልሽ በፊት የቤትሽ መስኮቶች
እና በሮች ሁሉ ስለ መከፈታቸው እርግጠኛ ሁኚ።
በቀላሉ ከሚተላለፉና በሰዎች ላይ ጉዳት ከሚያስከትሉ ጀርሞች እና ተዋስያን
ራስሽን ለመከላከል ሁልጊዜ የእጅ ንጽህናሽን ጠብቂ ።
የጥርሶችሽን ንጽህና በአግባቡ ጠብቂ ፤ በየቀኑ አጽጃቸው፣ የጥርሶች ንጽህና
ለአካላዊ ጤንነትሽ ጠቃሚ ነገር ነው። ተፈጥሮአዊ የሆኑ የጥርስ ማጽጃዎች
ዘመናዊ የጥርስ ቡርሾች የሚሰጡትን ጠቀሜታ ያህል ጠቃሚ ናቸው
፤ተጠቀሚባቸው።
የራስሽንና የልብስሽን ንጽህና በአግባቡ ጠብቂ ፤ አምረሽ ደምቀሽ ሁልጊዜ
ታዪ ፣ይህንን ማድረግ እንደ ጠቃሚ ልምድ ውሰጂው። ለራስሽ ክብር ስጭ ፤
ራስሽን ስታከብሪ ነው ሌሎች የሚያከብሩሽ ፣ አንቺ ራስሽን ከጣልሽ ማንም
አንቺን ከቁብ አይቆጥርሽም፟ ።

አካላዊ ብቃት
 የአካል ብቃት እንቅስቃሴሽን በየጊዜው አሳድጊ ፤ ጭንቀትና ድብርት ውስጥ
ስትገቢ
ሙዚቃዎችን አዳምጭ ፣ መደነስም ካለብሽ ወደ ኋላ አትበዪ
፣ደንሺ ፣ይህን ካደረግሽ ከጭንቀትና ከድብርት ውስጥ በመውጣት የአዕምሮ
ብቃትሽን በእጅጉ እንደምታሳድጊ አትጠራጠሪ
 በየቀኑ የሰላሳ ደቂቃ ፈጠን፣ፈጠን ያለ የእግር ጉዞ ማድረግ ለአካላዊ ብቃት
በጣም ጠቃሚ ነው ፣ ይህን ተግባራዊ አድርጊ።
የአካላዊ ብቃት እንቅስቃሴዎችን ከጓደኞችሽ ጋር በጋራ ማድረግ በጣም አስደሳች
ነው።
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ሶስተኛው ታላቅ ዋጋ ያለው ፐርል
የመልካም ሲስተም ፐርል
መልካም ልምድን የሚገነባ ሲስተም
ሲስተም አንድ ነገር የሚሰራበት የመመሪያዎች ወይም የፕሮሲጀሮች ስብስብ ነው ፡፡
የመረጥሽውን ሲስተም የምትከተዪ ከሆነ በብዙ መንገድ ምን ልስራ ወይም አልስራ
በማለት ውዝግብ ውስጥ አትገቢም።
መልካም ስርዓት ልምድን ይገነባል፣ ልምድ ሃሳብን ይቀይራል፤ ሃሳብ ደግሞ
አመለካከትሽን ይለውጣል፣ አመለካከትሽ ሲለወጥ ሕይወትሽ ይለወጣል።
1. በጧት ተነስተሽ አልጋሽን አንጥፊ ፣ የቀን ስራሽን አልጋሽን በማንጠፍ ጀመሪ ፣ ቀኑ
የተሳካ የስራ ቀን ይሆንልሻል ፣ ውጤታማነትንም ከዚህ ትጀምሪያለሽ፥
2. በጧት ተነሺ ፤ ውጤታማ ሰዎች በጧት ተነስተው በሙሉ ሃይልና በአዎንታዊ
አስተሳሰብ ወደ ስራ የሚሄዱት ናቸው ፤ ጧት መነሳት መቻልሽ ስራሽን በጥሩ መንፈስ
ለመጀመር እድል ይከፍትልሻል ፤ ተጨማሪ ጊዜም ያተርፍልሻል ፤ ቀደም ብለሽ ወደ
መኝታሽ የምትሄጂ ከሆነ ደግሞ ጥሩ እንቅልፍ የመተኛት ሰፊ እድል ታገኛለሽ ፤ በጧት
መነሳት ጥሩና የተነቃቃ ስሜት እንዲኖርሽም ያደርጋል ፤ እእምሮሽንና ሃይልሽን
አሰባስበሽ የተሻለ ስራ ለመስራት ቀደም ብለሽ ወደ ስራ ግቢ።
3. ዝርዝር ጉዳዮችን መዝግበሽ ያዥ ፣ የምትፈልጊያቸውን ነገሮች በዝርዝር መዝግቦ
ለመያዝ ማስታወሻ አዘጋጂ ፤ ይህን በማድረግሽ ሌሎች ነገሮችን ለመስራት አእምሮሽን
ነጻ ታደርጊያለሽ።
ሀ ፡- መስራት የምትፈልጊያቸውን ዝርዝር ተግባራት መዝግበሽ ያዥ ።
ለ ፡- ነገ የምትሰሪያቸውን ሶስት ዋና ዋና ተግባራት በማካተት ለይተሸ አስቀምጪ።
ሐ ፡ ትናንት ያዘጋጀሻቸውን ሶስት ዋና ዋና ጉዳዮች ከዝርዝሩ ውስጥ አስታውሽ።
መ፡- አስቀድመሽ በያዝሽው ዝርዝር መሰረት ስራዎች አለመሰራታቸውን ከአወቅሽ
ወዲያውኑ ስራውን አቁሚ ፤ በዝርዝር ወደ ያዝሻቸው ጉዳዮች ተመለሽና ዝርዝር
ጉዳዮችን እንደገና በትኩረት ፈትሺ ።
ሠ፡- የስራ እቅድሽን በየሳምንቱ ቅዳሜ፣ ቅዳሜ ከልሺ ፤ አዳዲስ ዝርዝር ጉዳዮችን
አካትተሽ በአዲስ መንፈስ ሰኞ ላይ ስራሽን በፈገግታ ጀምሪ ፣ እሁድ የምታርፊበት እና
ራስሽን የምታዝናኚበት ቀን በመሆኑ በአግባቡ ተጠቀሚበት።
4. የአጠናን ልምድ
ሀ ፡- ተመቻችተሸ የምታጠኝበትን ቦታ አዘጋጂ ፣ ዘላቂነት ያለው ቦታ መሆኑን
አረጋግጪ።
ለ፡- ስራዎች በተያዘላቸው የጊዜ ገደብ መሰረት መሰራታቸውን ተከታተዪና
፥አረጋግጪ ፤
ሐ ፡ ለፈተና ተረጋግተሸ ተዘጋጅ ፣ ያለአግባብ ጉልበትሽን/አቅምሽን/ አትጨርሺ ፣
አትወናበጂ። ፤ በተረጋጋ መንፈስና በሙሉ እምነት ተዘጋጅተሽ ጥናትሽን ቀጥይ።
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መክሊትን

ማወቅ ፡-

መክሊትሽን ለማወቅ ከታች ከተዘረዘሩት ነገሮች አንጻር እራስሽን ፈትሽ
እኔ
ጠንክሮ ለመስራት የአንቺ ምክንያቶች ምንድን ናቸው ?

የተደራጀሁ

________________

በዲሲፕሊን የተገነባሁ

_________

የፈጠራ ችሎታ ያለኝ

_________

ልበ ሙሉ

_________

ታማኝ

_________

መሪ

_________

አንደበተ ርዕቱ/ተግባቢ

_________

ለጋስ

_________

ጠንክሮ ሰለ መስራት ጠቃሚ ተሞክሮ ያገኘሽበትና በምሳሌነት የምትጠቅሺው ሰው

ታማኝ

_________

አለሽ ?

ርህሩህ

_________

እምቅ ሃይል ያለኝ

_________

ተወዳዳሪ
ሌላ

_________
_________

ከላይ በዝርዝር የተገለጹትን ጉዳዮች በየቀኑ ጧት ፣ጧት ከህይወት እንቅስቃሴሽ
ጋር አቀናጅተሸ መመልከት ከቻልሽ ምን ያህል ትልቅ ሰው እንደሆንሽ
የሚያመላክቱና የሚያበረታቱ ሃሳቦች ናቸው ፡፡ደስታን በተላበሰና በአወንታዊ
አመለካከት በየቀኑ ስራሽን መጀመር ለስኬታማነትሽ ሰፊ በሮችን ይከፍትልሻል።

በራስሽ ውስጥ ያሉ ልዩ መክሊቶችሽ ምንድን ናቸው ? የቤተሰቦችሽ፣ የአካባቢሽ ፣
የማህበረሰቡ ፣ የዓለም ማህበረሰብስ ?
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13

ሁለተኛው ታላቅ ዋጋ ያለው ፐርል
ጠንካራ የስራ ፍቅር

ምንድን ነው የምታሻሽይው ? ( የምታሻሽይውን ነገርስ ታውቂዋለሽ ? )

ጠንክረሽ ካልሰራሽ በምኞት ብቻ ህልሞችሽን ማሳካት አትችዪም። ህልሞችሽን
ለማሳካት ሊያግዙሽ የሚችሉ አቋራጭ መንገዶች የሉም ፡፡
መስራት ከሚጠበቅብሽ በታች እየሰራሽ ከሌሎች ሰዎች የተሻለ ደረጃ ለመድረስ
አትችዪም። ይልቁንም ትልቅ ደረጃ ለመድረስ ያለሽን ምኞት ከማቀጨጭ ውጭ
የተለየ ፋይዳ የለውም።
ጠንክሮ ለመስራት አስራ አንድ ምክንያቶች:
1.

ምን አይነት ተግባር

በማከናወን ነው እራሽን የበለጠ ማሻሻል የምትችይው ?

2.
3.
4.
5.
6.

እራስሽን ለመለወጥ ምን ያህል ደፋር ነሽ?

7.
8.
9.
10.
11.
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ከችግሮች ጋር ያጋፍጥሻል ፤ ለችግሮች መፍትሔ ለማግኘት ስትዪ ደግሞ
ጠንክረሽ ትሰሪያለሽ።
ያስከብርሻል ፤ ለሌሎች አርዓያ ትሆናለሽ ፤ ሌሎችም የአንቺን አርዓያነት
እንዲከተሉ በር ትከፍቻለሽ።
በሌሎች ዘንድ ዋጋ ያሰጥሻል ።
ተጨማሪ መልካም እድሎችን ያመጣልሻል ፤ትኩረት ይስባል ፤ ሌሎች ሰዎች
እንደሰነፍ እንዳይቆጥሩሽ ያደርጋል።
ለቤተሰብ፣ ለትምህርት ቤት ማህበረሰብ፣ ለአካባቢ እና ለሀገር አርዓያ
እንድትሆኚ ያደርጋል።
በራስ የመተማመን ስሜትሽን
ያዳብራል፣ ድርብ ድርብርብ ድልን
ያጎናጽፍሻል ።
የበለጠ ጠንክረሽ እንድትሰሪ ለተጨማሪ ስራ ያነሳሳሻል ፣ ጠንክሮ
በመስራት የተሻለ እድገት ሲገኝ ደግሞ ለተሻለ የኑሮ የስኬት ድል
ያስገኝልሻል ።
ባህርያችንን ፣ ስነ- ምግባራችንን እና የትኩረት አቅጣጫችንን ያስተካክላል
።
ሃብት ያስገኛል ፣ ሃብት ሲገኝም በአግባቡ መጠቀም ብልህነት ነው፤
ሰርተሽ ባገኘሽው ገንዘብ በአግባቡ ተጠቀሚ ፣ አባካኝነትን አስወግጂ
።
ሌሎች ሰዎችን ያስደስታል፣ ጠንካራ ሰራተኞች ከወርቅና ከአልማዝ
የበለጠ ዋጋ አላቸው።
ህልሞችሽን ማሳካት ያስችልሻል።
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