
 » شهود و شفافیت «
 

 درآمدان گمنام ایرانکم يکمیته ترجمه

 

 
 

 

  هاپرسش

هر یک از ما پاسخ  .که نیاز به پاسخ دارند هاي باز هستنداینها پرسش. پردازیمها در مورد شهود میدر اینجا به برخی پرسش

  ها از جمله منابع تایید شده کنفرانس نیستند وتوجه داشته باشید که این پرسش. خود را از نیروي برتر خود گرفته است

UA پاسخ این پرسش ها ندارد يبه عنوان یک کل نظري درباره. 

 .)گرددمشارکت آغاز میشوند و سپس پرسش با هم خوانده می 5تا  3معموال : گردانندهقابل توجه (

  ها را بخواند؟پرسش  فهرست تمایل داردآیا کسی 

هاي مذهبی و یا دیگر هاي معنوي، سازمانمعنوي، کالس اجتماعات مسجد، توانیم زمانی که در کلیسا،چگونه می )1 

  پیروي کنیم؟ "اولویت اصول بر شخصیت ها" تجاري هستیم، از سنتهاي تجاري و یا غیرمکان

 :ايکار معنوي حرفه

  من در یک راستا است؟ يآیا دریافت هزینه براي خدمات معنوي با بهبود )2

  ؟باشدمیمن در یک راستا  يآیا ارایه خدمات معنوي بدون دریافت هزینه با بهبود)  3

  است؟ من در یک راستا يخدمات با بهبودي مبادلهآیا )  4

  اي ببرم؟قدمی خود و معنویت را به حوزه کار حرفه 12به حوزه کار معنوي ورا  اى حرفه  توانم دانشچگونه می  )5

 )را با دیگران در میان بگذارم بعد معنوي کار خود(بعد معنوي کار خود با دیگران گشاده باشم يآیا بهتر است درباره )6 

  ؟بخشدیا پنهانی آن را انجام دهم و بدون جلب توجه بگذارم کارکرد من را بهبود 

 

 :یا کمک از خداوند / چیزهادرخواست براي 

تنها براي خودم وجود  هاو دعا براي چیز گانبراي خیر همه) دعا(خدا براي من یا  يچه تفاوتی بین دعا براي انجام اراده) 7

 کنند ولیهاي من درخواست میام؟ چه زمانی واژهدارد؟ کجا براي درخواست از خداوند  براي کمک کم کاري کرده

  تواند کمکی را که به آن نیاز دارد دریافت کند؟احساس قلبی من نمی

 :واقعیت هاي چندگانه

بهره  حمایتبراي دریافت این خداوند چگونه می توانم از کمک  چه حمایتی نیاز دارم؟به براي در واقعیت ماندن ) 8   

  ببرم؟

زمانی که با ؛ توانم به واقعیت خود احترام بگذارمچگونه می ؟هاي دیگران چه هستندواقعیت من چیست و واقعیت)  ٩

 توانم به واقعیت آنها احترام بگذارم؟من دارند؟ چگونه می باکه واقعیت متفاوت  دیگرانی هستم

  ؟رکمتنیاز به تالش بیشتري دارد یا  ،از این به بعدحل آیا راه)  10  
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 باید اطاعت شود؟آیا این فکر ندایی آرام است یا دستوري فوري که ) 11

 به شهود اعتماد دارم؟ ،از آن چه باید آیا من کمتر) 12

 چه چیزي به من کمک می کند تا اعتمادم را حفظ کنم؟) 13

 آن را حفظ کنم؟ کهبه جاي آن "آن را ببخشم"توانم چگونه می) 14

 را به یک نیروي برتر بسپارم؟توانم آن و میکه به آن نیاز ندارم که  امبه چه چیزي چسبیدهدر حال حاضر ) 15

که  الهامیبندي واقعی، تصویر، احساس، نشانه یا روشن است؟ جمله، چه چیزي در مورد آنچه خداوند  به من گفته) 16

-د تا حس کنم در آن لحظه زندگی میتواند خاطره من را از آن تجدید کنمن رسیده است، چیست؟ چه چیزي می به

  کنم؟

  قت چیست؟حس من از حقی)  17  

  ؟ شودمی اي بشنوم چهگونه راهنماییگر نتوانم هیچا)  18  

  اند؟مستجاب شده  چگونهدعاهاي من )  19  

  د؟وجود داری در آنها اند؟ چه الگوهایام که هنوز مستجاب نشدهبراي چه چیزهایی دعا کرده) 20  

  رساند؟یا دیگران آسیب میدعا کردن براي چه چیزهایی درست است و چه چیزي به من ) 21  

هاي ، مراقبتسوگواريبراي نمونه، استراحت، گذراندن زمان در طبیعت، (هایی نیاز دارم؟ من به چه خودمراقبتی) 22

مراقبتی مناسب بر حسب درخواست از خداوند  چیست؟ براي دخو) هاي فیزیکی، غذاهاي سالم؟پزشکی و یا دیگر درمان

 نیاز دارم؟ مایتیحاز خودم به چه  مراقبت

 


