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ارتباط با ما

رایانامه:

مدیر مسئول  :بهزاد علی ثابت  2سردبیر  :سیده ناهید حسینی نژاد  2هیأت تحریریه :وحید حدادیان (حقوقی)  -محمد حسین انصاری و
مصطفی معارف (فضای مجازی)  -سجاد ساسانی ( ادبی) ،سمیه باقری (بصیرتی -مذهبی) و سیده ناهید حسینی نژاد ( روانشناسی )

چگونه یک پاورپوینت خوب تهیه کنیم؟

avayeandishe@shiraz.ir
پیام احترامیمان ( فمنمی و شمهمرسمازی) -

(بخش اول)

متن پاورپوینت باید گویا و واضح باشد ،پس فاصله سطرها و شماره فونت حروف باید به
گونه ای باشد که در حالت نمایش بر روی پرده ویدئو پروجکشن و یا تلویزیون از همممه
نقاط اتاق جلسه قابل خواندن باشد .به همین دلیل نمیتوان از فونتهای کوچکتر از 02
برای متن و  63برای تیتر استفاده کرد .بهتر است به جای بولد کردن ،از شمممارههمای
بیشتر برای بزرگتر شدن متن استفاده کنیم زیرا که بولد شدن در بیشتر مواقع از وضمو
حروف میکاهد .فاصله سطرها نیز باید  5201یا بیشتر باشد .اما فاصله میان خطوط نباید
به قدری باشد که ارتباط مطالب قطع شود .به مثال های زیر توجه کنید:
الف) متن خوانا و گویا :با شماره فونت  02برای تیتر و  02برای متن و فاصله سطر 521
ب) متن ناخوانا :با شماره فونت  62برای تیتر و  00برای متن و فاصله سطر کمتر از 5
ج) متن گسسته :با فاصله سطر 6
نکته دیگری که در این مثالها مشاهده میکنید انتخاب متن مناسب است .هممانطمور
که می بینیم آوردن توضیحات در پاورپوینت و در حالی که سخنران درباره آن صمحمبمت
می کند حشو است .ما از مخاطب انتظار داریم که با توجه به عناوین بحث در پاورپوینمت
جریان بحث را گم نکند و ذهنش با سازمان بحث آشنا شود و نه آن کمه بمه خموانمدن
توضیحات مشغول شود.
چه بسا خواندن این توضیحات پرسشهایی ایجاد کند که بیرون از بحث سخنران بوده و
طر آنها رشته کالم را از دست وی خارج کند .بطور کلی وظیفه پاورپوینت این است که
در یک نگاه خوانده شود و مخاطب را به سخنرانی عالقه مند کند.
بدیهی است که برای خوانا بودن هر متنی شرط اصلی خط خوانا است .در ممتمنهمای
الکترونیکی امروز هم فونت تعیین کننده خوش خطی است .بنابراین انتخاب بمهمتمریمن
فونت تعیینکننده دیدهشدن و خواندهشدن بهتر از سوی مخاطب است .برای این منظمور
باید به هدف متن ،ویژگی های مخاطب و موضوع بحث توجه کنیم و سپس واضحتریمن
فونت را انتخاب کنیم .مثالهای زیر را ببینید و توجه داشته باشید که شماره فونت در هر
سه ثابت است:
الف) متن غیر رسمی :فونت  B Helalبرای تیتر و  B Homaبرای زیر تیتر
ب) متن رسمی :فونت  B Titrبرای تیتر و  B Mitraبرای زیر تیتر
ج) متن ناخوانا :فونت  B Arshiaبرای تیتر و  B Elhamبرای زیر تیتر
رنگ هم از نکات تعیینکننده در دیده شدن و خواندهشدن متن است .انتخاب رنمگ تما
اندازه زیادی سلیقه ای است اما پیش از سلیقه باید توجه داشته باشمیمم کمه تمرکمیمب
رنگ های صفحه ما با مخاطب و موضوع بحث تناسب داشته و در بدترین شرایط نیز بمه
دیده شدن متن کمک کند .دو شیوه اصلی یکی انتخاب زمینه روشن و ممتمن تمیمره و
دیگری زمینه تیره و متن روشن است .در شیوه اول حروف برجسته میشوند و در دوممی
عمق پیدا میکند .هردو این شیوهها مناسب هستند به شرط آنکه میزان کنتراست میان
زمینه و نوشته رعایت شود و متن با رنگ مناسب کامالً از زمینه متمایز گردد.
برای آنکه بدانیم چه رنگهایی در کنار هم چشم نوازتر هستند باید کمی رنگ شناسی
بدانیم و رنگهای مکمل ،متضاد و درصد ترکیب آنها را بیاموزیم .طر این مبماحمث از
حوصله این مطلب بیرون است؛ اما آنچه بیش از همه میتواند به ما کمک کند ترکمیمب
رنگ ها در طبیعت است .طبیعت به ما می گوید که تمرکمیمب رنمگ قمرممز و سمیماه و
یا زرد و سیاه برای اعالم خطر است و در نتیجه اگرچه در ابتدا جذاب است اما در بلمنمد
مدت مخاطب را خسته می کند .پس شاید بتوان از آنها برای صفحه شروع استفاده کمرد
اما برای متن اصلی مناسب به نظر نمیرسند .در مقابل ترکیب آفتاب و آبی آسمممان را
بیاد بیاوریم که تا چه اندازه به لذت بردن ما از مناظر منجر میشود.
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خدمتی دیگر از شهرداری شیراز
فاز دو از خط یک مترو شیراز عصر روز پنجشنبه  53آذر ماه  ۶3با حضور دکمتمر
نوبخت معاون رییس جمهور ،جناب آقای تبادار استانمدار فمار  ،جمنماب آقمای
اسکندرپور شهردار شیراز و جمع دیگری از مسئولین شهری به بهره برداری رسید.
این ایستگاه در تقاطع بولوار مدر و رازی واقع گردیده است .با بهره بمرداری از
این ایستگاه سطح خدمات مسیر فاز  0و خط یک ارتقا یافته و شهروندانی که از دو
انتهای خط یک (میدان احسان و میدان گل سرخ) قصد انجام سفر به مقاصد بولوار
رازی ،منطقه کیانشهر ،آزادگان ،شهرک پرواز ،کوی زهرا ،اداره پسمت ممرکمزی،
ساختمان شماره  0راه و شهرسازی فار و نیروگاه گازی شیراز را داشته بماشمنمد،
می توانند از این ایستگاه استفاده کنند.

اخبار شهرداری

اگر دیدید که همسرتان یک نمقمطمه
عیبی دارد  -هیچ انسانی بی عمیمب
نیست  -و مجبورید او را تمحمممل
کنید ،تحمل کمنمیمد؛ کمه او همم
همزمان ،دارد عیبی را از شما تحمل
می کند .آدم عیب خمودش را کمه
نمیفهمد ،عیب دیگری را میفهممد.
پس بنا را بگذارید بر تحمممل .اگمر
چنانچه قابل اصال است ،اصالحش
کنید .اگر دیدید کاری نمی شود کرد،
با او بسازید.

اسالم مرد را قوّام و زن را ریحان میداند .این نمه
جسارت به زن است نه جسارت به مرد .نه نمادیمده
گرفتن حق زن است و نه نادیده گرفتن حق ممرد؛
بلکه ،درست دیدن طبیعت آنهاست .ترازوی آنمهما
هم اتفاقاً برابر است؛ یعنی وقتی جنس لطیف و زیبا
و عامل آرامش و آرایش معنوی محیط زندگمی را
در یک کفه میگذاریم ،و این جنس ممدیمریمت و
ل اعتماد و اتکا بودن و تکمیمه گماه
کارکرد و مح ّ
بودن برای زن را هم در کمفمه ی دیمگمر تمرازو
می گذاریم ،این دو کفه با هم برابر میشوند .نه آن
بر این ترجیح دارد و نه این بر آن.

(مقام معظم رهبری (مدظله العالی)) 561125525۶

(مقام معظم رهبری (مدظله العالی)) 5612250200
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شد هدف دشمنان اسالم یعنی جنگ مذهبی،
محقق نشود و ان شاءاهلل در آینده نیز محقق
نخواهد شد.
رهبر انقالب اسالمی ایستادگی را رمز پیروزی در
مقابل تکفیری های وحشی دانستند و افزودند:
مقابله ما با آنها ،مقابله با ظلم و تحریف اسالم
بود و اکنون نیز دنباله های آنها هر جا که عامل
امریکا و صهیونیزم هستند باشند ،و ما در مقابل
آنها خواهیم ایستاد .ایشان وحدت امتاسالمی و
ایستادگی در مقابل صهیونیزم و دیگر دشمنان
اسالم را عالج دردهای دنیای اسالم و راه رسیدن
به قدرت و عزت برشمردند و تأکید کردند :مسئله
فلسطین امروز در رأ مسائل سیاسی امت اسالم
است و همه موظفند برای آزادی و نجات ملت
فلسطین تالش و مجاهدت کنند.رهبر انقالب،
ادعای دشمنان اسالم درباره اعالم قد به
عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی را ناشی از
ناتوانی و عجز آنها دانستند و افزودند :دنیای
اسالم بالشک در مقابل این توطئه می ایستد و
صهیونیست ها با این کار ضربه بزرگ تری
می خورند و فلسطین عزیز بدون تردید سرانجام
آزاد خواهد شد.

رهبر انقالب اسالمی در دیدار مسئوالن نظام و میهمانان کنفرانس وحدت و سفرای کشورهای اسالمی:

همسر شما هم عیب شما را
تحمل میکند!

نه مرد بر زن ترجیح دارد،
و نه زن بر مرد

avayeandishe@shiraz.ir

امروز فرعون امریکا ،رژیم صهیونیستی و دنباله روهای آنان در منطقهاند.
رهبر انقالب اسالمی با ابراز تأسف شدید از پیروی
برخی حاکمان منطقه از خواسته های امریکا افزودند:
جمهوریاسالمی هیچ انگیزه ای برای اختالف با
دولت های مسلمان ندارد و همان گونه که در داخل
ایران ،وحدت و برادری را حاکم کرده است ،در دنیای
اسالم نیز معتقد و عالقمند و پیگی ِر وحدت و اتحاد
است.

ایشان تأکید کردند :زبان ما در مقابل دنبالهروهای امریکا
در منطقه ،زبان نصیحت است و بنا نداریم به حرفهای
برخی جهّال پاسخ بدهیم اما آنها را نصیحت می کنیم که
خدمت به ظالمان جهانی به ضرر خود آنهاست و به فرموده
قرآن ،همراهی با ظالمان سرانجامی جز نابودی ندارد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای هدف نهایی دشمنان را از ایجاد
گروههای تکفیری ،ایجاد جنگ شیعه و سنی خواندند و
افزودند :خداوند دشمنان ما را احمق آفریده و همین موجب

کییاد و ا ه 2

کییاد و ا ه 3

کمیسیون ماده  77شهرداری ها

هوش هیجانی و استفاده از آن در محیط کار

پیام تسییت
جناب آقای دهاااان بما
نهایت تأسف و تأثر مصیبمت
وارده را تسلیت عرض نموده
و برای آن مرحومه رحمممت
الهی و برای شما و سمایمر
بازماندگان صبر و شکیبایمی
مسئلت داریم.
سرکارخانم اصولی مصیبت
وارده را تسلیت عرض نموده
و از درگاه خداوند ممتمعمال
مغفرت و برای شما و سمایمر
بازماندگان صبر جمیل و اجر
جزیل خواهانیم.

مقام معظم رهبری( مدظله العالی)
(دیدار با مسئوالن نظام و میهمانان کنفرانس وحدت و سفرای کشورهای
اسالمی )۶322۶251

کییاد و ا ه 4

همسر شما هم عیب شما را تحمل میکند!

دیدار نماینده شهردار اصفهان در شورای
هماهنگی گردشگری ایران با مهند
اسکندرپور

مجمع عالی بسیج شهرستان شیراز با موضوع
اصال و تعالی محله

شهرداری شیراز
در آینه رسانه ها
بازدید مهند

اسکندرپور ،شهردار شیراز از شهرداری منطقه یازده

بازدید شهردار و استاندار فار

1

از مسجد نصیر الملک
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کمیسیون ماده :77
ماده  11قانون شهرداری مقرر می دارد :رفع هر گونه اخمتمالف بمیمن ممؤدی و
شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمممایمنمدگمان وزارت کشمور،
دادگستری و شورای شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعمی اسمت،
بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد الزم
االجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول است .اجرای ثبت مکلف اسمت بمر طمبمق
تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجراییه و وصول طلب شهرداری مبادرت کند.
برخی عوارض همچون عوارض نوسازی ،عوارض انواع بنزین و حمل و نقل مسافمر
در داخل کشور با وسایل زمینی به استثنای ریلی به استناد قانون مربوطه و بعمضمی
دیگر مانند عوارض مشاغل ،قطع درخت ،صدور پروانه و بر اسا مصوبات شمورای
وضع و اخذ می شود ،که این نوع عوارض محلی هستند.
همچنین وفق بند (هم) ماده  03قانون مالیات بر ارزش افزوده اختالف و استنکاف از
پرداخت وجوه دریافتی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده  06این قانون که تموسمط
شهرداری ها وصول می شود ،مشمول احکام ماده  11قانون شهرداری خواهد بود.
قسط بندی عوارض
موضوع دیگری که در صالحیت کمیسیون ماده  11قانون شهرداری قرار دارد ،قسط بندی عوارض است .حسب ماده  60آیین نامه مالی شمهمرداری هما مصموب 5603
پیش بینی شده بود :شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست مگر در مواردی که به تشخیص کمیسیون منظور در ماده  11قانون شهرداری مصموب
سال  5600مؤدی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یکجا نباشد که در این صورت ممکن است بدهی مؤدی برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند ،تقسیط شود ولی
در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به وصول همه بدهی است .با تصویب قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سال  5622برابر ماده  16این قانون مماده 60
آیین نامه مزبور به شر زیر اصال شده است :به شهرداری های کل کشور اجازه داده می شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر  63ماهه مطابق دستورالعملی کمه بمه
پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسالمی شهر مربوطه می رسد دریافت کند .در هر حال صدور مفاصاحساب موکل به بازپرداخت همه بدهی مؤدی خواهد بود.
اعتراض به آرای کمیسیون ماده 77
با عنایت به حدود صالحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری مذکور در اصل  516قانون اساسی و ماده  56قانون دیوان عدالت اداری ،آرای صادره از سوی کمیسیون ماده 11
قانون شهرداری از سوی اشخاص ،اعم از حقیقی و حقوقی ،قابل اعتراض و رسیدی در دیوان عدالت اداری است .ضمن آن که برابر رأی وحدت رویه شمماره  3۶۶ممورخ
 562326200صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور سازمان های دولتی نیز می توانند در صورت اعتراض به آرای صادره از سوی کمیسیون مزبور از حیث نقض قوانین و
مقررات و مخالفت با آن ها به مراجع دادگستری مراجعه کنند.
صالحیت محیی
صالحیت محلی کمیسیون ماده  11قانون شهرداری تابعی از قلمرو جغرافیایی شهرداری است که در حوزه آن مستقر شده است .در این که محدوده قانونی شمهمر تمحمت
صالحیت کمیسیون  11قرار دارد جای تردید نیست .به نظر می رسد باید بین دو محدوده خارج از شهر یعنی ،حریم و محدوده خارج از حریم شهر ،قائل به تفاوت شد .اخمذ
عوارض از مشموالن واقع در حریم شهر قابل توجیه است زیرا بر اسا مواد  522و  525قانون شهرداری ،شهرداری مکلف به صدور پروانه ساختمان و تفکیک اراضی واقع
در این محدوده است به عبارت دیگر قانون شهرداری را مکلف به ارائه نوعی از خدمات در این محدوده کرده است .ولی در خصوص شهرها و شهرک های خارج از حریم و
محدوده ی قانونی شهر و شهرک های صنعتی اخذ عواض توجیه قانونی ندارد و بالطبع کمیسیون ماده  11نیز در این گونه مناطق صالحیت رسیدگی ندارد.

توصیه به دولتمردان بر حفظ حاوق شهروندی
حضرت امام خمینی (ره) در خصوص رعایت شئونات و حفظ حقوق شهروندی به دولتمردان توصیه نموده اند:
»…و به مجلس و دولت و دست اندرکاران توصیه مینمایم که قدر این ملت را بدانید و در خدمتگزاری به آنان خصوصماً
مستضعفان و محرومان و ستمدیدگان که نور چشمان ما و اولیای نعم همه هستند و جمهوری اسالمی ره آورد آنان و بما
فداکاریهای آنان تحقق پیدا کرد و بقای آن نیز مرهون خدمات آنان است ،فروگذار نکنید و خود را از مردم و آنان را از خود
بدانید و حکومتهای طاغوتی را که چپاولگرانی بی فرهنگ و زورگویانی تهی مغز بودند و هستند را همیشه محکوم نمایمیمد،
البته با اعمال انسانی که شایسته برای یک حکومت اسالمی است«.
» سد آهنین ملت خللی حاصل نخواهد شد که خدمت گزاران باال و واالتر در خدمتند ،و اهلل نگهدار این ملت و مظملموممان
جهان است «

چطور می توان از هوش هیجانی در محیط کار استفاده کرد؟
مفهوم و معیار هوش هیجانی ) (EQبرای دههها ،ممورد
بررسی و مطالعه قرار گرفته اسمت ،گملمممن بمراسما
تحقیقات خود که براسا مطالعه بر روی بیش از 022
سازمان بزرگ و جهانی شگل گرفته به کماربمرد هموش
هیجانی در محیط کار و رهبری پرداخته است .گملمممن
دریافت که اگرچه ویژگیهایی که معموالً با رهمبمری در
ارتباط هستند ،مانند هوش ،قاطعمیمت ،اراده و بصمیمرت
برای موفقیت الزم هستند ،ولی کافی نیستنمد .رهمبمران
بسیار کارآمد همچنین از درجه معینی از هوش هیجمانمی
برخوردار هستند .درحقیقت ،گلمن ارتباط مستقیمم بمیمن
هوش هیجان رهبر و دستاوردهای شغلی قابل اندازهگیری
را آشکار نمود.
اما ضرورت هوش هیجانی مختص مدیران ارشد نیست.
شما برای موفقیت در هر مرحله از شغل خود به آن نمیماز
دارید .سازمان ها و نهادهایی که به هوش هیجانمی بمهما
میدهند ،به دنبال کارمندانی هستند که از  EQبماالیمی
برخوردار باشند تا بتوانند از درون خود را ارتقاء دهمنمد و
برای برعهدهگرفتن نقش رهبری آماده شوند.
اگر میخواهید تا مسئولیت های رده باالتری در شغل خود
بهعهده بگیرید ،داشتن  EQباال ضروری است.
بنابراین این سؤال مطر میشود که آیا همه میتوانند از
سطح باالیی از هوش هیجانی برخوردار باشند؟ آیما اگمر
 EQشما اکنون باال نیست ،راهی هست که بتوان آن را
ارتقا داد؟ مطالعات نشان می دهند که اگرچه سطمح EQ
شما (بسته به نوع شخصیت و تربیتتان) تاحدودی ثابت

است ،ولی اینگونه نیست که قابل تغییر نباشد .اگر شممما شوخ طبعی توأم با تواضعی برخوردار باشند ،بدون آنمکمه
مشتاق و خواهان پیشرفت هستید ،میتوانید تمغمیمیمرش خللی به خود ارزشمندی خود وارد کنند.
دهید .درحیقیت مزایای بهبود  EQتنها به شمغمل شممما
محدود نمیشود .تحقیقات ثابت کرده است که  EQباالتر راهکارهایی برای تاویت خودآگاهی
بهمعنای حس شادمانی بیشتر ،سمالممتذهمن و جسمم • یک تمرینی که می توانید انجام دهید ،این اسمت کمه
دقت کنید در طول روز چه احساساتی دارید و ممنمشمأ
بیشتر ،روابط بهتر و کاهش سطح کرتیسمل یما همممان
آنها چه بوده است .متوجه باشید که احساسات زودگمذر
هورمون استر ) (cortisolاست.
اگر شما ترغیب شده اید که شانس موفقیمت در کمار و و آنی هستند و نباید اسا و پایهی برقراری ارتباط و
زندگی خود را افزایش دهید ،اینجا  1راهکار وجود دارد که یا تصمیمگیری قرار بگیرند.
به کمک آنها می توانید هوش هیجانی خود در محیط کار • دقت کنید که احساسات منفی شمما خشمم ،حسمادت،
ناکامی ،طردشدگی در گذشته ،چگونه مممکمن اسمت
ارتقا دهید.
روی رئیس ،مشتریها ،و همکارانتان تأثیر گمذاشمتمه
. ۱خودآگاهی خود را افزایش دهید.
باشد .نتایج معکو و پیامدهای منفی رفتار خمود را
قبول کنید.
• به روشهایی فکر کنید که به وسیله آنمهما بمتموانمیمد
هنگامی که سرکار هستید ،احساسات خود را کمنمتمرل
کنید تا از واکنشهای آنی و نسنجیده و بر زبان آوردن
نظرات نامطبوع پرهیز کنید.
• یک نگاه صادقانه به نقاط ضعف و قدرت خود بیندازید.
خودآگاهی توانایی درک و تفسیر حمالمت همای روحمی ،به سوابق عملکرد شغلی خود نگاه کنید و از رئیستمان
و سایر کسانی که در اداره مورد اعتماد شما هسمتمنمد،
عواطف و محرک های درونی تان است و اینکه همممه ی
اینها چگونه برروی سایر مردم تأثیر میگذارد .افرادی کمه بخواهید نظراتشان را در مورد نحوهی عملکردتان بما
دارای حس خودآگاهی قوی هستند ،معموالً اعتمماد بمه شما درمیان بگذارند .بهصورت جدی تالش کنید نقمط
نفس باالیی دارند و ارزیابی واقعگرایانهای از خود ،افمکمار ضعف خود را بهبود دهید.
و رفتارشان دارند .این ویژگی سبب میشود که از حمس
ادامه دارد . . .

عرفانهای کاذب

(بخش دوم)

آیا با هرم یادگیری آشنا هستید؟

برخی از فرقه های عرفانی کاذب فعال در ایران
سای بابا
بنیانگذار این مکتب ،باگوان شری ساتیای بابا یا سو آمی ساتیا سای بمابما
بود .سوامی ساتیا سای بابا از عرفانهای هندی به ویژه عرفان بمودا بمه
شدت متاثر می باشد و یکی از فرقه های فعال در داخل ایران است .ساتیا
سای بابا در نوامبر  5۶03در روستای کوچکی در جنوب هند به دنیا آممد.
وی در سن چهارده سالگی مدعی شد از سوی خداوند برای هدایت همممه
آدمیان برگزیده شده است سپس ادعای خدایی کرده است.
تعالیم و اندیشه ها
آموزه های هندو :سای بابا همانند دیگر عارفان هندی به اصول اعتقادی هند معتقد و پایبند است .او تناسخ و قانون
ال پذیرفته است .او به کرات از ویشنو نام می برد .سای بابا در باب بهگود گیتا می گوید :بهاگاوادگیتا
کرمه را کام ً
گنجینه ای از تعالیم معنوی با ارزش و ماندگار است .شاگردان باید با تعمق و توجه دائم آن را تمرین کنند.
عالم درون :از دیگر اصول سای بابا توجه به عالم درون است .از میان نمونه های مختلف به بیان یک نمونه اکتفا می
شود .به خود ایمان داشته باشید! اگر در درون ،بر ذهن خود چیره شوید ،در بیرون می توانید حتی کوه ها را به حرکت
در آورید .نیروهای خود را تحت کنترل در آورید و در راه های مفید به کار بندید .برای ایمان داشتن ،حقیقت خود را
دریابید .برای یافتن حقیقت خود ،با ذکر همیشگی نام خدا ،با خود برتر که بخشی از آن هستید ،یکی شوید.
خدا از نگاه سای بابا :درباره خدا تعابیر خاصی دارد .بهتر است بدون هیچ قضاوتی برخی از تعابیر او ذکر شود :خداوند؛
خود دارما(رفتار صحیح) است و پوشش جهان آفرینش می باشد /.آیا بین شی و تصویرش تفاوتی هست؟ شما همه او
هستید و او همه شما /همه انسان ها جزئی از خدای واحد اند /.عشق و خداوند از یکدیگر جدا نیستند خداوند عشق
است و عشق خداست 2.من او هستم .آنچه در جسم به شکل رو الهی وجود دارد ،خداوند است.
در موردی توصیه می کند انسان مبتال به استدالالت در باب خدا وارد نشود که اینها با عشق سازگار نیست و عبادت
اهمیتی به آن نمیدهد .از مجموع گفته های او در باب خدا به دست می آید که سای بابا تصوری روشن از خدا ندارد.
گاهی قائل به حلول است ،گاهی قائل به همه خدایی یا پانتئیسم و گاه خدا را از سنخ رو کیهانی و انرژی می داند .اما
خدایی که قرآن و اسالم به شریعت معرفی کرده است ،هیچ کدام از اینها نیست.
سای بابا و دعوی خدایی
سای بابا خود را شخصیتی منحصر به فرد معرفی کرده ،می گوید :من غیر قابل سنجش ،منحصر به فرد و غیر قمابمل
مقایسه هستم .من ساتیاشیا ساتیا هستم؛ حقیقت حقیقت ها .او در این جمالت باز ادعای الوهیت کرده و خود را تجسم
تمام خدایان معرفی می کند و به پیروانش توصیه می کند در مورد او تردیدی به دل راه ندهند .اجازه ندهید که تردید،
شما را پریشان کند ،اگر ایمان به من را در محراب قلبتان جای دهید می توانید تصویری از حقیقت ممرا بمه دسمت
بیاورید .شما بسیار خوشبخت هستید که اکنون و در این زندگی ،امکان تجربه دیدن تجسم خدا را داشته اید.
منبع :کتاب زمزمه های شیطانی آسیب شناسی عرفان های نوظهور  2مولف :دکتر محمدتقی فعّالی
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آرزو می کنید بتوانید سریعتر یاد بگیرید؟ درحال یادگیمری
زبان دیگری یا یک مهارت جدید هستید؟ آیما مشمکمل
بزرگ شما سریع یادگرفتن و زمان کمی که در روز داریم
هست! باید به این توجه داشته باشید کلید شمتماب در
یادگیری فقط اختصاص زمان بیشتر نیست بملمکمه بمه
حداکثر رساندن اثربخشی حتی در زمان کمممی کمه در
اختیار داریم می باشد .در پژوهش مشمخمص شمد کمه
یادگیری انسان با توجه به نوع اطالعات ورودی به ذهمن
متفاوت هست:
هرم یادگیری
 ٪1از آنچه که آموزشهای کالسیک یاد میگیریم ٪52.از
آنچه که میخوانیم ٪02 .از آنچه که میشنویمم ٪62 .از
آنچه میشنویم و میبینیم ٪12 .از آنچه که در مموردش
بحث میکنیم ٪11 .از آنچه که با تمرین و تکرار کسمب
میکنیم ٪۶2 .از آنچه کمه در مموردش بمه دیمگمران
می آموزیم.
کتاب ها ،سخرانیها ،فیلمها و کالً روشهای آمموزشمی
غیر تعاملی در ذهن نمیماند و  22تا  ۶1درصمد آنمهما
فراموش میشوند .نکته اینجاست که به جای تمرکمز بمر
حفظ آموزش ها به کمک روش های منفعل باید سمعمی
کنیم از منابع مشارکتی که ثابت شده نتایج موثرتری در
دارند استفاده کنیم .این
بازه زمان کمتری
که زودیاد برای حفظ
یعنی همین کاری
لغات انگلیسی بمه
سریع و آسان
است.اگر دقمت
کار برده
یعنی هممان
کنید این
زودیاد.
شعار

