




چه چیزی مقدس است؟-
چه چیزی ارزش زندگی کردن دارد؟-
چه چیزی ارزش فنا شدن برایش را دارد؟-
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معنویت
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سه مقوله متمایز

هوش معنوی

معنویت

مذهب
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:اصل اول
و خویشتن ما یا آنچه به آن خود می گوییم پویا، جاری

.است" شدن"در حال 
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پس از هر موفقیت،"
.مدتی سکوت کنید و بیندیشید

ی، بلکه بر موفقیت بعدی، نه با تکیه بر موفقیت قبل
."پایه ی آن سکوت و تامل ساخته خواهد شد

رپیتر دراک



Aalainstitute.com7

(Soul)زندگی کردن بر مبنای خویشتن برتر یا روح 

S : الگوهای قدیمی را متوقف کن(Stop)

O :ذهن مشاهده گر داشتن . آنچه را که دارد رخ می دهد تماشا کن. مشاهده کن
(Observe). قدرت معنوی ذهن ماست

U :از درون . درک کن که علت همه چیز تنها با ادراک های ذهنی تو مطابقت ندارد
(Understand). چشم دیگران هم به موضوعات نگاه کن

L :شدر هر رویدادی به دنبال یک واکنش مبتنی بر شفقت و خردمندی همزمان با  .
(Loving response). حتی اگر گاهی بر خالف منافع توست
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تمرین حفظ تعادل
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داستان صیاد سایه

می دود بر خاک پران مرغ وشمرغ بر باال و زیر آن سایه اش

می دود چندانک بی مایه شودابلهی صیاد آن سایه شود

بی خبر که اصل آن سایه کجاستبی خبر کان عکس آن مرغ هواست

ترکشش خالی شود از جست و جوتیر اندازد به سوی سایه او

از دویدن در شکار سایه تفتترکش عمرش تهی شد عمر رفت

لمثنوی معنوی دفتر او
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در دیگ زرین زندگیت چه می پزی؟
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.بگیریدجدیراخودتکراریاشتباهات

هکخطری ستزنگمی دهدرخمابرایتکراریاشتباهاتوقتی
بهروزندگیکنترلآنکهجایواستفعالمادرروانیتلهحتما  
آنیدرستمعنویباورباکهاستآنوقتبدهیم،روانیمانتله
.کنیمجایگزینرا
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:معنویهوشمولفه های

بشناسراخودت.1

بشناسرادنیا.2

باشداشتهخویشتنبرتسلطوکنترل.3

اشبداشتهاجتماعیتسلطومعنویحضور.4
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تکرار شونده ماتله های پاسخ معنویت برای 

.هر چیز منتظر زمان خودش است

.پنجره را باز کن

.خود را در مقابل عظمت عالم قرار بده

.گوش جانت را به روی صداهای هستی باز کن

.به دیگران به چشم شاهزاده نگاه کن

ِ 
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ویژگی های هوشمندی

پذیرش دیدگاه های متفاوت-قاطعیت در تصمیم گیری-

رفتار جامعه پسند-خود اندیشی-

امور معنوی-کنترل احساسات-
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