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نیازهای معنوی
همه انسان ها ،متوجه باشند یا نبااشاناد
نیازهای معنوی دارند ،بسایااری از ایا
اااهاد شادن
نیازها با افزایش سا
بیماری های مزم نزدیا شادن باه
مدگ آشکار می شوند ،از جمله ای نیازها
می توان به عشق ،بخشاش ،شاادماانای،
توکل اعتماد به خدا ند اشاره کدد.
عشق
نیاز به عشق از مهم تدی نیازهای معنوی
همه انسان ها می باشد .ای نوع از عشاق
همان عشقی است که خدا ند نسبت باه
بندگان خود دارد .سالمندان نیاز دارند که
احساس کنند دیگدان آنها را د ست دارند
به آنها اهمیت می دهند همانطاور کاه
نیاز دارند دیگدان را د ست بدارند یاا از
آنها مداقبت کنند .عشق معنوی ،عشاقای
بد ن قید شدط است.

بنابدای سالمندان نیاز دارند به دیگادان عشاق
بورزند یا عشقی را از جانب دیاگادان دریاافات
کنند.
هدف زندگی

یکی از عوامل مهم سالمت ر انی در سانایا
سالمندی ،داشت معنی هاد در زنادگای
است .یعنی سالمند باید با ر کند کاه هاماه
تجدبیات زندگی ا  ،خوب یا بد ،معنی خاایای
داشته اند هد خایی را دنبال کادده اناد.
مثال سالمندان بد ای با ر باشند که تحمل رنا
اند ه هد نهایی زندگی است یا عاملی اسات
که سبب خوشنودی خادا ناد مای شاود .در
یورت جود چنی دیدگاهی ،هیچ چیازی در
ای دنیا بیهوده نخواهد بود به عبارتی ” دنایاا
مزرعه آخدت است“.

بخشش
خطا اشتباه از یژگی های جود انساان هاا
است .داشت ای احساس که در مورد دیگادان
اشتباهی انجام شده یا خطایی یورت گادفاتاه
بسیار ناراحت کننده است مای تاواناد باد
سالمتی سالمندان تاثیدات منفی داشته بااشاد.
عال ه بد ای  ،عدم بخشش می تواند انسان هاا
را از عشق رزیدن محبت به دیگدان ماحاد م
کند لذت ارتباطات ر ابط اجتمااعای را از
بی ببدد .بخشیدن از خاود گاذشاتاگای
پذیدفت عذر خواهی دیگدان شفا بخش است.

اعتقاد به ماورای طبیعت (خداوند)
سالمندان نیاز دارند که بدانند اقعیتی بدتاد
باالتد از خود آنها جود دارد،

آنها به منبع قدرت بزرگتدی اتصال دارند که
در افکار ذه آدمی دنیای مادی جاای
نمی گیدد .اعتقاد یه خدا ند معنویت ،باه
سالمندان کم می کند که بدای دستیابای
به آنچه می خواهند تنها نیساتاناد ایا
توانایی را به آنها می دهد کاه در شادایاط
دشوار پیچیده امید داشته باشند معنی
هد خایی را در زندگی دناباال کاناناد.
خدا ند در قدآن کدیم می فدماید ”قطعاا باا
هد سختی آسانی است“.
ایمان
ایمان تدکیبی از مذهب معنویت است که
از طدیق فعالیت های مذهبی معنوی ااهد
می شود .ای فعالیت ها به شکل نماز دعا،
خواندن قدآن ساید ماطاالاب ماذهابای،
عبادت ،مداسم مذهبی( ر زه داری ،جشا
گدفت ر زهای مقدس مانند عید قدبان )..
می باشد .سالمندان می توانند سعی کناناد
در عبادات مداسم مذهبی

حضور فعال داشته باشند با ای کار ایماان
ر حیه زندگی را در خود تقویت کنند.

معنویت و حریم خصوصی
تنهایی خلوت جنبه ی مهمی از حااالت
فعالیت های معنوی می باشد .داشتا زماانای
بد ن مزاحمت دیگدان بدای یحبت کاددن باا
خدا ند مساًله ی مهمی اسات .یا فادد در
خلوت خود ممک است عبادت کند .فکد کند یا
منتظد پاسخی از جانب پد ردگار باشد .بنابدایا
باید مکان مناسبی بدای رفع نیازهای ماعاناوی
سالمندان فداهم باشد زیدا مداقیت های معناوی
جزئی از ر ند کلی درمان بخشی از ی بدنامه
مداقبتی کامل است .در بیماری ها ناتاوانای
ها ،به سالمندان ر حیه زندگی امایاد مای
بخشد .با آرز ی سالمتی بدای سالمندان عزیز

