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 COVID-19الموارد الروحية في أوقات 

  لماذا يمكن أن يكون البعد الروحي مهًما في أوقات ا��زمات

  

وبالتالي هناك طرق مختلفة للمساعدة: الطبية، والمالية، وا��جتماعية، والع��ج  للمشاكل،هناك مجا��ت مختلفة  ،Covid-19بسبب 

سواء كان ذلك بشكل فردي، كمجموعة أو مجتمع، هي  لهويتهم،النف��، وما إلى ذلك. القيم التي تعتبر مهمة ل��فراد بالنسبة 

والثقافة.  والسفر،حرية، وأهمية الشبكات ا��جتماعية، مثل حقوق ال تماًما،أيضا مهددة بالطبع. يمكن أن تكون هذه القيم مختلفة 

 .غالبًا ما يلعب المستوى الروحي دوًرا. يسأل الناس عما يدوم ك��ها،عندما يتم تهديد النماذج والقيم ا��ساسية أو حتى 

  

جسدية والنفسية ا��جتماعية، با��ضافة إلى ا��حتياجات ال والمرض،تظهر ا��بحاث في مجال الرعاية الروحية أنه في حا��ت ا��زمات 

حيث الروحانية والدين خاصان وغالبًا  مجتمعنا،فإن ا��حتياجات والموارد الوجودية والروحية والدينية لها أيًضا تأثير على صحتنا. في 

  ما يكونان من المحرمات، تعتبر عملية التعلم لمعالجة هذا البعد.

 

من بين  تماًما،ق الواسع الذي يندرج تحته الدين. ُتفهم الروحانيات بشكل مختلف الروحانية هي النطا الصحية،في مجال الرعاية 

   أشياء أخرى على أنها تمنح الثقة وا��تصال والفرح بالوجود ويمكن أن تغير تجاربنا اليومية. يركز الدين أكثر على الجانب المؤس��.
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