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د کویډ  ۱۹په وخت کې معنوي منابع
ه بحراني وخت کې ولې معنوي ابعاد د پام وړ ګرځي؟
د کوویډ  19 -له امله ډول ډول ستونزې رامنځته شوي دي خو همدارنګه له ستونزو څخه د وتلو لپاره د مرستې همختلف الرې هم شتون لري .زمونږ طبي ،مالي،
ټولنیزې او اروایي ستونزې لرو ،په ضمن کې ویالی شو چې زمونږ ارزښتونه هم تر ګواښ الندې دي ،که څه هم هغه زمونږ انفرادي هویت جوړوي ،یا ګروپي او
یا هم ټولنیز .دا ارزښتونه جال جال ډولونه لري ،لکه ازادي ،د ټولنیز ژوند مفهوم ،سفر او یا هم کلتو ،کله هم چې د ارزښتونو بنسټونه تر ګواښ الندې راشي او یا
هم نړېدو ته نږدې شي نو خلک معنویت ته میالن پیدا کوي ،انسانان هغه څه کلک نیسي چې هغه څه دوی (انسانان) کلکوي.
په « معنویت » باندې څېړنې ښیي چې ،د بح ران او ناروغۍ په وخت کې معنویت او دین زمونږ په بدن او روان باندې مثبته اغېره کوي.
دا چې دا وخت د ورښودلو او زده کولو وخت دی نو ځکه مونږ پدې موضوعاتو باندې خبرې کوو ،کنه زمونږ په ټولنه کې معنویت او دین شخصي مسئلې دي او
خبرې کول پرې ضرور ندي.
د روغتیایي سپ ارښتنو په برخه کې د معنویت د کلمې معنی تر دینه ډېره پراخه ده ،معنویت کوالی شو په مختالخه ده ،معنویت کوالی شو په مختلو بڼو وپېژندل
شي ،لکه باورونه او اړیکې څه دي؟ د شتون د خوشالۍ احساس ( یعنې چې همدا یې په همدې خوشاله شې) درکوي ،چې کوالی شي همدا زمونږ د ورځنیو چارو
تجربو ته بدلون ورکړي ،چې له بلې خوا دین بیا په اداري چارو تمرکز کوي.

د معنویت  ۱۵سپارښتنې:
 ۱غمونه مو نورو سره شریک کړئ ،ګیلې ،نارامي او اندیښنې مو بیان کړئ او درد اوښکې پرېږدئ چې وبهېږي.
 ۲هر څه چې نشې بدلوالی پرېږده چې هماغسې وشي ،په ژوند کې ډېر شیان د السرسي وړ ندي او هر څه چې تاسو غواړئ هغه نکېږي.
 ۳باور ولرئ :زه یوازې نه یم ،زه په پنا کې یم.
 ۴ځانته رایادول :څو ځله هر څه ښه پر مخ تللي دي.
 ۵په اوس کې اوسېدل :همدې نننۍ ورځې ته پام وکړه ،همدا نن ورځ هم ستا ژوند دی ،هره ورځ یو نوی پیل وي.
 ۶د کوچنیو شیانو په لرلو سره هم خوشاله او شکر ګذاره اوسئ ،همدا شیان چې تاسو یې لرئ همدا حس کړئ او غور پرې وکړئ.
 ۷وخانده او ووایه چې زه د ټولې دنیا مسئول نه یم.
 ۸سترګې پرانیزه او سینه پراخه کړه :له ځانه وپوښته چې همدا اوس باید څه شیان بدلونه ته اړتیالري؟
 ۹پیوسته ژوند :د فکرونو له دنیا د عمل ډګر ته راشه ،د یو د بل د مرستې لپاره الس پکار شئ.
 ۱۰ټولنیزه تجربه :د بېلګې په توګه په ټاکلي او مناسبو وختونو کې له یوه بل سره په اړیکه کې پاتې شئ.
 ۱۱معنوي ارامي ولټوئ :د یوې شېبې لپاره مو سا تم کړئ ،د چوپتیا قوت حس کړئ او طبیعت تجربه کړئ.
 ۱۲هسې ښه تصویرونه ،ښې سیمې او ښه ملګري پیدا کړئ چې تاسو ته ارامي او قوت درکړي ،همدارنګه چې تاسو یې په ورځنیو چارو کې ولیدای شئ او په
ټولو حواسو یې درک کړئ.
 ۱۳خوځند او په حرکت کې اوسئ :ګام پر ګام پام کوئ او د ښو کارونو په لور حرکت کوئ.
 ۱۴د ساه ګانو او غږ درمل « دوا » حس کړئ او د زمزمه کولو او موسیقي اورېدلو تجربه وکړئ.
 ۱۵د کوچنیو شیانو په ډیزاینولو کې خالق یا پیځونکي اوسئ.
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