
به نام خداوند نور و قلم
خداوند عشق و وجود و عدم



سالمت معنوی: موضوع

مشخصات ارائه دهنده
دکتر کیمیا کرمی



:اهداف

آشنا شدن حضار با ابعاد مختلف هوش•
تبیین سالمت معنوی•
پیدا کردن مصادیق سالمت معنوی•
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:تعریف هوش

هوش توانایی انسان در سازگاری با محیط ، حل مسآله و •
مشکالت زندگی و امکان بهره برداری از تجارب و آگاهی های

گذشته
.یک بار تجربه به وسیله هوش مورد حفاظت قرار می گیرد•
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درصد اختالف ژنتیکی 2تفاوت انسان با شامپانزه در کمتر از •
ه محصول یک اختالف کوچک چه تکنولوژی ای به همرا. است

......داشته است
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:انواع هوش از نظر گاردنر

حافظه بصری، دقت نظر، ( هوش دیداری: )هوش تجسمی-1•
.تمام اختراعات به این حوزه مربوط می شود
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هوش هنری-2

.تمام آثار خلق شده دنیا حاصل هوش هنری است•
اگر یک فیلم هنری می بینید تمام زوایای آن را درک می •

.کنید
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:هوش موسیقی-3

موسیقی شجریان•
آثار کالسیک باخ•
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هوش درون فردی-4

فردی که خودش را می شناسد•
....دست خودم نبود•
.....نمیدونم چمه•
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هوش میان فردی-5

اختالفات خانوادگی•
....کتک کاری•
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:هوش کالمی

شعر ، سخنرانی و ادبیات•
شیرین زبانی: هوش کالمی باال•
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:هوش منطقی و ریاضی

هوش طبیعت گرایانه•
ارتباط با حیوانات و اکوسیستم•
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هوش عصب عضالنی-8

رقص، هماهنگی دست و پا و هماهنگی با آهنگ•
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هوش معناگرایانه

ادراک، شهود، درک ماورایی•
باب آن گشوده می 2باب علم داریم تا پیش از آخرالزمان 72•

شود
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New earth

زیستن در زمین نو•
مهاجرت افراد باهوش•
scorpionهالیوود، •
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.هوشی که کارگر کنار می رود و ماشین جای آن را می گیرد•
جدول مندلیف•
چرخه بنزن•
بقا انسان هوموسپین•
به هوش نیاز دارد.... افسردگی و اضطراب •
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رنج تمدن

تمدن حجم زیادی نامالیمات به همراه دارد •
ر ترس، اندوه، بیماری های ناشناخته به یک راه حل شهودی د•

حد اختراع 
ادراک واورایی•
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کلید اصلی هوش معنوی

.در قلب انسان است•
سنسورهای آگاهی و تحلیل ماورایی •
وان می اگر با قلب فکر کنیم ضریب هوشی فکر با قلب به ت•

رسد
استاد فرشچیان: زیستن در قلب•
مسلط به شهود قلبی: ایالن ماسک•
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برای موفقیت
بهترین باش•
اولین باش•
.قلب مدیریت مغز را در دست می گیرد•
بت در قلب حضور پیدا کنیم و فهمیدن در قران به قلب نس•

.داده شده است
موجود ذهنی ، توهمی•
قلب در حد شهود می فهمیم تجارب آسمانی در حد کل بشر•
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ا از روح الهی درخواست می کنیم که خدایا دریچه های قلب مر•
بگشا

.قلب خانه خداوند است•
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خالصه
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پایان بحث
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منابع
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