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12 BEST MOTIVATIONAL STATEMENTS TO START YOUR NEW YEAR… 
 
1. Start feeling like your life is a miracle and watch how miracles start unfolding all around you. You are highly blessed in 
so many ways. (Idil Ahmed) 
2. A Day without laughter is a day wasted.  
3. The more you are motivated by love, the more fearless and freer your actions will be. (Dalai Lama) 
4. Live one fine day at a time. Give your loved one’s attention, time and appreciation. Look for the good in people and in 
all situations. Do more of what make you feel uplifted and alive. Start and end each day with gratitude. Choose an 
attitude that moves you forward. Spend more time in nature. Let go of the need to control everything. Slow down. 
Simplify life. 
5. You can’t heal the people you love. You can’t make choices for them. But you can promise that they won’t journey 
alone, and you can loan them your map. (Laura Jean Truman) 
6. Just as one candle lights another and can light thousands of other candles; so one heart illuminates another heart and 
can illuminate thousands of other hearts. (Leo Tolstoy) 
7. Never think that what you have to offer is insignificant. There will always be someone out there that needs what you 
have to give. 
8. Shared joy is a double joy; shared sorrow is half sorrow. (Proverb) 
9. Instead of 'trying' to make the world a better place, simply allow LOVE to flow from your heart, and the world will 
naturally become a better place. (Sri Gawn Tu Fahr) 
10. Home is anywhere you are loved and accepted as your authentic self. 
11. Whoever or whatever brings you the most peace should get the most of your time. 
12. Some will see the beauty on the outside of you and others will judge it. Grade it. Give it a number. Hold on to those 
who see the beauty on the inside of you. (J. m. Storm) 
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வானுலகத்திலிருக்கும் ஒரு தேவதே பூமிதைப் பார்க்க ஆதைப்படுகிறாள். அவதை ஒரு நிபந்ேதைதைாடு பூமிக்கு 

அனுப்புகிறார்கள். 'உலகத்தில் உள்ை எல்லாவற்தறயும் பார்த்து ரசிக்கலாம். ஆைால் எந்ே இதைஞதைைாவது பார்த்து காேல் 

வைப்படக்கூடாது. அப்படி காேல் வைப்பட்டு அவதை திருமணம் சைய்து, ஒரு நாள் வாழ்ந்ோலும், அடுத்ே நாதை 

சபான்னிறமாை இறக்தகயுள்ை தேவதேைாை நீ அழகில்லாே ஆந்தேைாக மாறிவிடுவாய்'. இப்படி எச்ைரிக்தக சைய்ைப்பட்ட 

தேவதே, பூமிக்கு வந்ோள். வானுலகத்தில் இல்லாே பல துைரமாை விஷைங்கள் பூமியில் இருப்பதேப் பார்த்து வருந்திைாள். 

ஆைால், இங்கு வாழும் மனிேர்களின் காேலும், அதில் வரும் ேதடகளும் அவளுக்கு மிகவும் ரைதைைாகத் தோன்றிவிட்டை. 

அதே தநரடிைாக அனுபவிக்க தேவதே ஆதைப்பட்டுவிட்டாள். ஓர் இதைஞதைக் காேலிக்க ஆரம்பித்ோள். பிறகு அந்ேச் 
சுகத்திலிருந்து மீைமுடிைாமல் அவதைத் திருமணம் சைய்ை முடிசவடுக்கும்தபாது அவளுக்கு வானுலகத்தின் எச்ைரிக்தக 

மீண்டும் ஞாபகப்படுத்ேப்பட்டது. 

ஒதர ஒரு நாள் பூமியில் உள்ை இதைஞனுக்கு மதைவிைாக வாழ்ந்து, அந்ேச் சுகத்தே அனுபவித்துவிட்டுப் பிறகு அடுத்ே 

நாளிலிருந்து காலம் முழுவதும் ஆந்தேைாகத் துைரப்படுவோ அல்லது காேதலத் திைாகம் சைய்துவிட்டு, சிறகடித்து 

வானுலகத்துக்கு அழகிை தேவதேைாகப் பறந்து சைல்வோ? தீர்க்கமாக தைாைதை சைய்ோள். பிறகு உறுதிைாை ஒரு முடிவுக்கு 

வந்ோள். காேலதைாடு ஒருநாள் வாழ்ந்ோல்கூட தபாதும். அேற்குப் பிறகு என்ை ஆைாலும் பரவாயில்தல. இந்ே 
விஷைத்தேத் ேன் காேலனிடம் சைான்ைால் ைம்மதிக்க மாட்டான் என்று கருதி ேைது வானுலக ைாப விஷைங்கதை மதறத்து 

அவதைக் கல்ைாணம் சைய்து சகாண்டாள். ஒருநாள் முழுவதும் இதமப்சபாழுதும் பிரிைாமல் அர்த்ேமுள்ை முழு 

வாழ்க்தகதை அனுபவித்து வாழ்ந்ோள். அடுத்ே நாள், அவள் உருவம் சமல்ல சமல்ல மாறிைது. ஆந்தே ஆைாள். 

காேலின் உன்ைேத்தே விைக்கதவ, ஆலன் கார்ைர் The Owl Service (1967) என்ற இந்ேக் கதேதை எழுதிைார். ைாோரணமாக, 

ஆலன் கார்ைர் கதே எழுதும்தபாது, அடித்துத் திருத்தி நிதறை மாற்றங்கள் சைய்வார். 'தேவதே' கதே எழுதும்தபாது அடித்ேல் 

திருத்ேல் கூட இல்லாமல் கதேயின் ஆரம்பத்திலிருந்து கதடசிவதர ேங்கு ேதடயின்றி எழுதி முடித்ோர். அதேப் பார்த்ே 

அவரது உேவிைாைர்கள், 'எப்படி இவ்வைவு சுத்ேமாக இந்ேக் கதேதை எழுதினீர்கள்?' என்று தகட்டார்கள். 'இந்ேக் கதேதை 

நான் எழுேவில்தல. இதில் வரும் கோநாைகிைாை தேவதேதை எழுதிைோல்ோன் அடித்ேல் இல்லாமல் இருக்கிறது' - ஆலன் 

கார்ைர் சிரித்துக்சகாண்தட சைான்ைார். விதைைாட்டாக அப்படிக் கூறிைதில் இருந்ே ஓர் அதிைை உண்தமதை அவர் 

அப்தபாது உணரவில்தல. அதுோன் சில நாட்களில் அவர் எழுதிை கதே மிகவும் பிரசித்தி சபற்றது. அதே டிவியில் சோடர் 

நாடகமாக எடுக்க விரும்பிைார்கள். ஆலன் கார்ைர் தமற்ப்பார்தவயில் டிவி படப்பிடிப்பு ஏற்பாடுகள் நடந்ேை. 

தேவதே ஒதர ஒருநாள் காேலனுடன் வாழ்ந்ேோகக் கதேயில் சைால்லப்படும் வீட்தடப் தபால, சபாருத்ேமாை ஒரு வீட்தட 

ஆலன் கார்ைர் தேடிைார். தவல்ஸ் என்ற இடத்துக்கு அருகில் உள்ை ஒரு மதலைடிவாரம் அவர் மைதுக்கு 

ரம்மிைமாகப்பட்டது. அங்தக தபாைார். அந்ே சூழ்நிதலயில் எங்காவது ஒரு வீடு படப்பிடிப்புக்குக் கிதடக்குமா என்று 

தேடிைார். தூரத்தில் மதலைடிவாரத்தில் மரங்கள், சைடிகள் அடர்ந்ே தைாதல மாதிரி இருந்ே இடத்தின் நடுவில் ஒரு வீட்தடப் 

பார்த்ோர். அந்ே வீட்டில் ைார் இருக்கிறார்கள், படப்பிடிப்புக்கு அனுமதி ேருவார்கைா என்று விைாரிக்கச் சைன்றார். அருதக 

சைன்று அந்ே வீட்டின் அதமப்தபப் பார்த்ேதுதம அதிர்ச்சிைதடந்ோர். ேன்னுதடை தேவதேக் கதேயில் வருணித்ே மாதிரிதை 

ஒவ்சவாரு அதமப்பும் இருந்ேது. கேவில் சைதுக்கப்பட்ட சிற்ப தவதலப்பாடுகள்கூட அச்சுபிைகாமல் அப்படிதை இருந்ேை. 

அந்ே வீட்டில் ைாரும் குடியிருப்பேற்காை அறிகுறிதை இல்தல. அக்கம்பக்கத்தில் விைாரித்ோர். அந்ே வீட்டின் ைாவி, தவறு 

ஒருவரிடம் இருந்ேது. அவர் வந்து திறந்து காட்டிைார். உள்தை தபாை ஆலன் கார்ைருக்கு ேதலசுற்றி மைக்கதம வந்துவிட்டது. 

படுக்தக அதற, ைதமைற்கட்டு, ரிைப்ஷன் ஹால், ஜன்ைல்கள்கூட அவர் கற்பதைைாக கதேயில் வர்ணித்ேபடிதை இருந்ேை. 

எப்படி இந்ே அதிைைம் நிகழ்ந்ேது? ஆலன் கார்ைருக்கு ஒன்றுதம புரிைவில்தல. 

'இந்ே வீட்டில் ைார் இருக்கிறார்கள்! அவர்கள் எங்தக?' - விைாரித்ோர். 'இந்ே வீட்டின் சைாந்ேக்காரன் ஒரு தபத்திைம். அவன் 

எப்தபாோவதுோன் வருவான். அவதைப் பற்றி கவதலப்பட தவண்டாம். நீங்கள் விரும்பிைால் இங்தகதை படப்பிடிப்தப 

நடத்துங்கள்' என்றார் வீட்டின் ைாவிதை தவத்திருப்பவர். ஆலன் கார்ைர், இவ்வைவு சபாருத்ேமாை வீடு கிதடத்ேதே என்ற 

ைந்தோஷத்தில் அங்தக படப்பிடிப்தப ஆரம்பித்ோர். முேல் நாள் படப்பிடிப்பு முடியும்தபாது ஒரு சபரிை ஆந்தே, ஆலன் 

கார்ைரின் ேதலக்கு தமல் பறந்துவிட்டுப் தபாைது. அடுத்ே பத்து நாட்கள் சோடர்ந்து அந்ே வீட்டின் படப்பிடிப்பு நடந்ேது. 

ஆைால் அப்தபாசேல்லாம் அந்ே ஆந்தே வரவில்தல. கதடசி நாள் கிதைமாக்ஸ். ஆலன் கார்ைர் கதேப்படி (தேவதே 

ஆந்தேைாக மாறும் காட்சிதை) அந்ே வீட்டின் சபட்ரூமில் காதல பத்து மணிக்கு எடுக்க ஆரம்பித்ோர். திடீசரன்று அந்ே 

ஆந்தே அதறக்குள் பறந்து வந்துவிட்டது. படப்பிடிப்புக் குழுவிைர் எவ்வைவு விரட்டியும் அந்ே ஆந்தே அந்ே அதறதை 

விட்டுப் தபாகவில்தல. ஆலன் கார்ைர் அதே விரட்ட தவண்டாம் என்று கூறிவிட்டு கிதைமாக்ஸ் காட்சிதை எடுத்து 

முடித்ோர். 
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அேற்குப் பிறதக அந்ே ஆந்தே அதறதைவிட்டுப் பறந்து சைன்றது. அந்ே ஆந்தேக்கும் ேன் தேவதேக் கதேக்கும் எதோ, 

சநருங்கிை சோடர்பு இருப்போக ஆலன் கார்ைர் நம்ப ஆரம்பித்ோர். ஆைால் ஆந்தே படப்பிடிப்பின்தபாது வந்ேது 

ேற்சைைலாை நிகழ்ச்சி என்றுோன் மற்றவர்கள் கூறிைார்கள். ஆலன் கார்ைர், அதே ஒப்புக்சகாள்ைவில்தல. அவருக்கு ஒரு 

தைாைதை உதித்ேது. அந்ே வீட்டின் சைாந்ேக்காரன் எங்தக இருக்கிறான் என்று கண்டுபிடித்து அவதை விைாரித்ோல், இந்ே 

வீட்தடப் பற்றி ஏோவது புதிை விஷைங்கள் கிதடக்கும் என்று நிதைத்து அவதைப் பற்றி பல இடங்களில் விைாரித்ோர். 

வீட்டின் சைாந்ேக்காரதைக் கண்டுபிடிப்பது அவ்வைவு சுலபமாக இருக்கவில்தல. பலர் பலவிேமாக அவதைப் பற்றிக் 

கூறிைார்கள். சிலர் அவதைப் தபத்திைம் என்றைர். இன்னும் சிலர், அவன் பகல் முழுவதும் எங்காவது அடர்ந்ே காட்டில் 

மரங்களுக்கு அடியில் தூங்குவான் என்றும், இரவு தநரங்களில் காடுகளில் சுற்றித் திரிவான் என்றைர். அந்ே மதலைடிவாரத்தில் 

தவட்தடைாடும் சிலர், ோடி மீதைதைாடு இரவு தநரங்களில் அவன், ஆவி மாதிரி சுற்றித் திரிந்ேதேப் பார்த்ேோகச் 

சைான்ைார்கள். ஆலன் கார்ைர் அவதை எப்படிைாவது பார்க்க தவண்டும் என்று ஆதைப்பட்டார். தவட்தடைாடும் ஒரு 

தகாஷ்டியுடன் இரவில் காட்டுக்குப் தபாைார். நடுநிசி வதர தேடித் பார்த்தும் ைாரும் அந்ேக் காட்டில் இருப்போகத் 

சேரிைவில்தல. 

அப்தபாது தூரத்தில் ஆந்தேயின் ைத்ேம். பலமுதற விட்டு விட்டுக் கத்திைது, ஆலன் கார்ைர் ேைது படப்பிடிப்பின்தபாது வந்து 

கத்திை ஆந்தேயின் ைத்ேம் தபாலதவ உணர்ந்ோர். ஆைால், ஒதர இைத்தேச் தைர்ந்ே பறதவகளின் ைத்ேங்களில் அப்படி 

சைான்றும் அதிக வித்திைாைம் இருக்காது என்று தவட்தடைாட வந்ேவர்கள் கூறிைர், தமற்சகாண்டு அந்ே தபத்திைமாகத் 

திரியும் வீட்டுக்காரதைத் தேட இன்னும் ைற்று தூரம் தபாக முைன்றைர். ஆைால் விடாமல் சிக்ைல் மாதிரி அந்ே ஆந்தே 

கத்திைது. அந்ேச் ைத்ேம், ஆலன் கார்ைதர அதழத்ே மாதிரிதை இருந்ேது. அந்ே ஆந்தே ைத்ேமிடும் இடத்துக்குப்தபாகலாம் 

என்றார் ஆலன் கார்ைர். பாதே மிகவும் தமாைமாக புேர்கள் மண்டிக் கிடந்ேது. உடன் வந்ேவர்கள் அங்தக தபாகத் 

ேைங்கிைார்கள். ஆலன் கார்ைர் ஒரு டார்ச்தை மட்டும் வாங்கிக் சகாண்டு அந்ே இடத்துக்குப் தபாைார். ஆந்தே கத்திை 

மரத்ேடியில் ஒரு மிருகம் அதைவது இருட்டில் அதரகுதறைாகத் சேரிந்ேது. டார்ச் அடித்துப் பார்த்ோர். அது மிருகம் இல்தல. 

ஆைால் கூன் விழுந்து வைது முதிர்ந்ே ஓர் உருவம் ோடி மீதை நீைமாக வைர்ந்ே நிதலயில் நின்றிருந்ேது. அந்ே ஆள்ோன் 

வீட்டுக்காரைாக இருக்கலாம் என்று சநருங்கி அவைருகில் தபாைார். அந்ே உருவம் காட்டில் பறித்ே கனிகதைத் ேன் தககளில் 

தவத்துக் சகாண்டு மரத்தின் உச்சியில் அமர்ந்திருந்ே ஆந்தேதைதை பார்த்துக் சகாண்டிருந்ேது. சிறிது தநரத்தில் மரத்தின் 

தமலிருந்து அந்ே ஆந்தே சிறகடித்துப் பறந்து கிதழ வந்ேது. ஆலன் கார்ைர் டார்ச் சவளிச்ைத்தில் நன்றாகப் பார்த்ோர். 

படப்பிடிப்பில் வந்ே ஆந்தே ோன் அது என்று அேன் உருவ அதமப்பிலிருந்து சேரிந்து சகாண்டார். 

அந்ே ஆந்தே பறந்து வந்து ஆலன் ேதலக்குதமல் ஒரு வட்டமடித்து விட்டு பிறகு, ோடி தவத்ே அந்ே வைோை மனிேனின் 

தோளில் தபாய் அமர்ந்ேது. அந்ே ஆள், ேன் தகயிலிருந்ே பழங்கதை அேனிடம் நீட்டிைான். அந்ே ஆந்தேயும் அந்ேப் 

பழங்கதைக் சகாத்திக் சகாண்டு மீண்டும் மரத்தே தநாக்கிப் பறந்து சைன்றது. எல்லாவற்தறயும் பார்த்ே ஆலன் கார்ைர் 

விைப்பில் ஆழ்ந்ோர். அந்ே மனிேனின் அருகில் தபாைார். 'உங்கள் சபைர் என்ை என்று ேைவு சைய்து சைால்ல முடியுமா?' 

என்று தகட்டார். அந்ே வைோைவர் அப்தபாதுோன் ஆலன் கார்ைதரத் திரும்பிப் பார்த்ோர். ஆைால், பதில் தபைவில்தல. 

'எேற்க்காக நீங்கள் இந்ேக் காட்டில் இரவு தநரத்தில் இப்படிச் சுற்றிக்சகான்டிருக்கிறிர்கள்?' அேற்கும் அந்ே வைோைவர் பதில் 

சைால்லவில்தல. 'பழங்கதை எேற்க்காக ஆந்தேக்குக் சகாடுக்...'ஆலன் கார்ைர் தபசி முடிக்கும் முன் அந்ே வைோை ஆள் 

'உஷ்' என்று வாயில் விரதல தவத்து தைதக காட்டிைார். 'ஆந்தே இல்தல... அது தேவதே!' - என்று மரத்தின் உச்சிதை, 

ஆந்தே பறந்துதபாை திதைதைச் சுட்டிக் காட்டிைார். ஆலன் கார்ைர் உணர்ச்சி தமலீட்டால் அப்படிதை ஸ்ேம்பித்துப் 

தபாைார். ஆைால் எதேயும் லட்சிைம் சைய்ைாமல் அந்ே வைோைவர் அந்ே அடர்ந்ே காட்டின் இருட்டில் சமதுவாக நடந்து 

தபாைார். மரத்தின் உச்சியில் ஆந்தேைாக இருந்ே அந்ே உருமாறிை தேவதே அவர் தபாை திதையில் பறந்து தபாைது. 

இந்ேக் காட்சிகதைப் பார்த்ே ஆலன் கார்ைருக்கு பல விஷைங்கள் புரிந்ேை. தேவதே என்று, ோன் எழுதிை கதே, கற்பதை 

அல்ல. அது ஆந்தேைாக உருமாறிை தேவதேதை, ேன்தை எழுே தூண்டிை உண்தமக் கதேோன். அே தேவதேயின் 

காேலன்ோன் அவள் ஆந்தேைாக உருமாறிை பிறகு இப்படிக் காட்டில் அதலந்து திரிகின்றான். நம்ப முடிைாே அதிைைத்தே 

தநரில் பார்த்ே அதிர்ச்சியுடன் அந்ே காைகத்தே விட்டு சவளிதைறிைார்........  

✓ ைாதர தபாலவும் இல்லாமல் இது ோன் நான் என்று ேன் இைல்பு மாறாமல் வாழ்வதும் ஒரு வதகயில் வாழ்நாள் 
ைாேதை ோன் 

✓ பல கடிைமாை சூழ்நிதலகளுக்குப் பிறகு ஈட்டிை சவற்றிதை நிதைத்து பார்ப்பதே விட கடந்து வந்ே கடிைமாை 
பாதேகதை நிதைவில் தவத்து சைைல்படு சுலபமாக வாழ்க்தகதை 

எதிர் சகாள்வாய் 
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'The Story of Christmas Spiders'            In a quiet cottage in the woods lived a gentle widow and her eight children. 
The widow worked very hard to keep her children warm and well-fed, but 
money was not plentiful. When the air grew crisp, and the snow began to 
fall, the widow knew Christmas was coming. But instead of feeling joyful 
as the holiday approached, she felt sadness and sorrow. She knew that 
she did not have enough money to buy her children any gifts to open on 
Christmas morning. "I cannot afford new toys or books," she thought, 
walking home through the woods one night. "What will I give my 
children?" 

On Christmas Eve the family ate their simple Christmas dinner together, 
and the widow tried to conceal her worries. After tucking her excited 
children snugly into bed, she pulled her chair close to the fire and tried to 
erase the visions of their little disappointed faces from her mind. After all, 
what fun is Christmas morning without gifts to open? "Perhaps a 
Christmas tree would make my children happy," the widow sighed. She 
put on her coat and hat and walked through the woods in search of the 
right tree. She chose a small but beautiful evergreen, chopped it down 
with her husband's ax, and brought it to the cottage. For hours, the 

widow carefully decorated the fragrant tree branches with colorful fruits, bits of ribbon, and Christmas cookies. Then 
she blew out her candle and went to bed, hoping the tree would make her children's empty Christmas a little bit 
brighter. 

While the tired widow slept, tiny spiders crept from the cracks and corners of the cottage. They had watched her hard at 
work, decorating the tree for her children. Onto the branches they jumped, spinning delicate strands of silky web which 
gracefully covered the small tree from trunk to top. It was a beautiful sight. When the family awoke on Christmas 
morning, they could not believe their eyes. The webs of silk had been turned into pure silver, covering the tree with 
dazzling brightness! During the night, Santa Claus had come with gifts for the children and saw the tree covered with 
spiderwebs. He smiled as he saw how happy the spiders were, but knew how heartbroken the widow would be if she 
saw her tree covered with spiderwebs. So he turned the silky webs into pure, shining silver. The next morning, as the 
widow watched her children sing and dance around the beautiful shining tree, she knew it would be a wonderful 
Christmas after all!  

From that day forward, people have hung strands of shiny silver tinsel on their Christmas trees in honor of the poor 
widow and her tiny Christmas spiders. -- By Stephanie Herbek 

இந்ே சநாடி மகிழ்ச்சிைாக 
இருப்தபாம் 

இந்ே சநாடி ோன் வாழ்க்தக 

மகிழ்ச்சி என்ற ைாவிதை 

தேடி அதலை தவண்டாம் 

அது நம்மிடம் ோன் உள்ைது 

நமக்காைது என்று 

பதடக்கப்பட்டுந்ோல் 

ேள்ளி தபாகுதம ேவிர 

கிதடக்காமல் தபாகாது 

https://recipes.howstuffworks.com/menus/christmas-cookies-101.htm
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ஒரு துறவி கங்தகயில் குளித்துவிட்டுக் கதரதைறும் ைமைம், 

அவ்விடத்தில் ஒரு குடும்பத்தேச் தைர்ந்ே உறுப்பிைர்கள், ைத்ேம் 

தபாட்டு ஒருவதர ஒருவர் திட்டிக் சகாண்டிருக்கிறார்கள். அதேப் 

பார்த்ே துறவி, ேன் சீடர்களிடம் திரும்பி சிரித்துக்சகாண்தட 

தகட்கிறார்? ஏன் மனிேர்கள் தகாபத்தில் இருக்கும்தபாது 

ஒருவதர ஒருவர் பார்த்து ைத்ேம்தபாட்டு ைண்தட பிடிக்கிறார்கள்? 

சீடர்கள் சில நிமிடங்கள் சிந்திக்கிறார்கள்... பின்ைர், சீடர்களில் 

ஒருவர்:- தகாபத்தில் நாம் அதமதிதை இழக்கிதறாம்! அேைால் 

ைத்ேமிடுகிதறாம்!  

துறவி:- ஆைால், உைக்கு மிக ைமீபத்தில் இருக்கும் நபரிடம், ஏன் 

ைத்ேமிடுகிறாய்? அவர்கள் உன்ைருகில்ோதை நிற்கிறார்கள்! நீ 
சைால்ல தவண்டிைதே அவர்களுக்கு மட்டும் தகட்கும் விேமாக 

எடுத்துதறக்கலாதம! ஒவ்சவாரு சீடரும் ஒரு காரணம் 

சைால்கிறார்...... ஆைால் எந்ே காரணத்திலும் அடுத்ேவர்களுக்கு 

உடன்பாடில்தல!  

கதடசிைாக துறவி பதில் கூறுகிறார்.. எப்சபாழுது இரு 

மனிேர்கள், ஒருவர் மீது ஒருவர் தகாபம் சகாள்கிறார்கதைா, 
அப்சபாழுது அவர்களின் மைது இரண்டும் சவகு சோதலவுக்குச் 

சைன்றுவிடுகிறது. எைதவ, தூரத்தில் இருக்கும் மைதுக்கு தகட்க 

தவண்டும் என்பேற்காகதவ, ைத்ேமிடுகிறார்கள். மைது எவ்வைவு 

தூரம் விலகி இருக்கிறதோ, அவ்வைவு தூரம் இவர்கள் ேங்கள் 

ஆற்றதல உபதைாகித்து ைத்ேம்தபாட தவண்டியிருக்கும். 
அப்சபாழுது ோதை ேங்கள் கருத்து சவகு சோதலவில் இருக்கும் 

மைதேச் சைன்றதடயும்!  

ஆைால் இதுதவ, இரு மனிேர்கள் ஒருவர் மீது ஒருவர் அன்பாக 

இருக்கும்தபாது என்ை நடக்கிறது? அவர்கள் ஒருவதரப் பார்த்து 

ஒருவர் ைத்ேமிடுவதில்தல! அதமதிைாகவும், அன்பாை 

முதறயிலும் ேங்கள் கருத்துகதை சவளிப்படுத்துவார்கள்! 
காரணம் அவர்களின் மைது இரண்டும் சவகு ைமீபத்திதல 

இருக்கும்! மைதிற்கு இதடதைைாை தூரம், மிகக் குதறவாக 

இருக்கும் அல்லது மைதிரண்டும் ஒன்தறாடு ஒன்று இதணந்தே ! 

துறவி சோடர்ந்து கூறுகிறார், இதேவிடவும் அதிகமாக ஒருவர் 

மீது ஒருவர் அன்பு சைலுத்தும்தபாது என்ை நடக்கும்?  

அவர்கள் ஒருவருக்சகாருவர் ைத்ேமாக தபை தேதவயிருக்காது! 
அவர்களின் மைதுகள் இரண்டும் கிசுகிசுப்பாக தபசுவதில் 

இருந்தே, அவர்களின் கருத்துகள் பரிமாறப்படும்! இன்னும் 
இன்னும் அன்பு அதிகமாகும்தபாது வார்த்தேதை 

தேதவப்படாது! அவர்கள் கண்கள் ஒருவதர ஒருவர் 

பார்க்கும்தபாதே, மைதின் எண்ணங்கள் சவளிப்பட்டுவிடும் 

என்றார்!....... 

➢ வாழ்க்தகயில் பல வலிகள் உண்டு அதே ைமைம் பல 
வழிகளும் உண்டு ஆேலால் தேரிைமாய் நகருந்து சகாண்தட 
இரு. 

➢ அழகிை காட்சிதை தேடாதீர்கள் காணும் காட்சிதை 
அழகாக்குங்கள் வாழ்க்தக அழகாகும் 

➢  
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*BREAKING NEWS!!!* 
 
This is to Inform You All that Our Beloved and Well-
Known Friend *Mr. 2022* is Retiring on the 31st of this 
Month. His 12 Wives, 52 Children and 365 Grand 
Children will be Attending the Grand Send Off on 
Saturday, the 31st December at 23.59 Hrs.  
 
However, His Family Members asked Me to Inform 
You that He is Retiring with *ALL Your Problems, 
Sickness, Disappointments, Frustration, Untimely 
Death, Shame, Disgrace, Barrenness, Failure, 
Discouragement, and Rejection. 
 
YET, HIS SUCCESSOR: - Mr. 2023 asked Me to Inform 
You that, He is Going to Compensate You with: - Long 
Life, Good Health, Wealth, Loved, Abundant Blessings, 
Peace, Joy, Righteousness, Promotion, Prosperity and 
God's Blessings 

Season’s Greetings! 
 

For 13 thousand dollars, Englishman Brandon 
Grimshaw bought a tiny uninhabited island in the 
Seychelles and moved there forever. When the 
Englishman Brandon Grimshaw was under forty, he 
quit his job as a newspaper editor and started a new 
life. By this time, no human had set foot on the island 
for 50 years. As befits a real Robinson, Brandon found 
himself a companion from among the natives. His 
Friday name was René Lafortin. Together with Rene, 
Brandon began to equip his new home. While René 
came to the island only occasionally, Brandon lived on 
it for decades, never leaving. By oneself. For 39 years, 
Grimshaw and Lafortin planted 16 thousand trees with 
their own hands and built almost 5 kilometers of 
paths. In 2007, Rene Lafortin died, and Brandon was 
left all alone on the island. He was 81 years old. He 
attracted 2,000 new bird species to the island and 
introduced more than a hundred giant tortoises, which 
in the rest of the world (including the Seychelles) were 
already on the verge of extinction. Thanks to 
Grimshaw's efforts, the once deserted island now 
hosts two-thirds of the Seychelles' fauna. An 
abandoned piece of land has turned into a real 
paradise. A few years ago, the prince of Saudi Arabia 
offered Brandon Grimshaw $50 million for the island, 
but Robinson refused. “I don’t want the island to 
become a favorite vacation spot for the rich. Better let 
it be a national park that everyone can enjoy.” And he 
achieved that in 2008 the island was indeed declared a 
national park. 

 EMPOWERING AFFIRMATIONS FOR 2023 

✓ Righteousness and principles guide me, at all times. 

✓ I have the power to make the right choices for me and my family. 

✓ I am well prepared for the challenges of each new day. 

✓ Adversity provides me an opportunity to learn and evolve. 

✓ I am grateful for what I can do. 


