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Rabbi Sacks Algorithm

Rabbi Lord Jonathan Sacks:
“I cannot tell you how it works, but that it works, I do
know!”

SQ: The Science
Spirituality is an inner sense of relationship to a higher power that is loving and guiding... (It)
encompasses our relationship and dialogue with this higher presence. P.25

SQ: The Torah: Devarim 7:8 and Devarim 6:5
מ ֶל ־מִ צ ָ ְֽרי ִם׃כ
הוֹציא ה אֶ תְ ֶ ֖כם ְבּ ָי֣ד חֲ ז ָ ָ֑קה ַוֽיִּפְ דְּ ֙ מִ ֵ ֣בּית עֲ ב ֔ ִָדים מִ ַ֖יּד פַּ ְר ֥ע ֹה ֶ ֽ
ִּ ֩י ֵמֽאַהֲ ַ֨בת ה אֶ תְ ֶ֗כם וּמִ שָּׁ מְ ֤רוּ אֶ ת־הַ שְּׁ בֻעָ ה֙ אֲ ֶ ֤שׁר נִשְׁ ַבּ ֙ע לַאֲ ֣ב ֹתֵ י ֶ֔כם ִ ֧
ו ָ ְ֣אהַ בְתָּ֔ ֵ ֖את ה אֱ ֶ ֑הי ְבּכָל־ ְל ָב ְב ֥ וּ ְבכָל־נַפְ שְׁ ֖ וּ ְבכָל־מְ א ֶ ֹֽד ׃

SQ: The Mitzvos

SQ: The Science

?SQ: Meaning: Exodus 19: 5-6 : What is our Why
ו ְעַ
ִי־לי כָּל־הָ ָא ֶֽרץ׃ת
ָל־העַ מִּ֔ ים כּ ִ ֖
יתי ו ִהְ ִ֨ייתֶ ם ִ ֤לי סְ ֻגלָּה֙ מִ כּ ָ ֣
ָּ֗ה אִ ם־שָׁ ֤מוֹעַ תִּ שְׁ מְ עוּ֙ בְּק ֹ ִ֔לי וּשְׁ מַ ְר ֶ ֖תּם אֶ ת־בּ ְִר ִ ֑
ו ְאַ
יוּ־לי מַ מְ ֶ ֥לכֶת כּ ֹהֲ ִנ֖ים ו ְג֣ וֹי קָ ֑דוֹשׁ ֚אֵ לֶּה הַ דְּ ב ִָ֔רים אֲ ֶ ֥שׁר תְּ דַ ֵ ֖בּר אֶ ל־בְּנֵ ֥י י ִשְׂ ָר ֵאֽל׃ת
ֶּ֧ם תִּ הְ ִ ֛

EQ: The Science: Salovey and Mayer

EQ: The Science

EQ: The Science: Positive Psychology

EQ: Science Meets Torah and Mitzvos
Science

Torah and Mitzvos

Gratitude

Yehudim, Modeh Ani, 100 Brachos Daily

Relationships,Empathy
and Forgiveness

Kibbud Av V’em, V’ahavta L’Reacha Kamocha

Grit (Passion +
Perseverance)

Discipline and Willpower: Halacha, Kina’ah Taavah v’Kavod,
Lo Sasuru Acharei Levavchem V’acharei Eineichem

Growth Mindset (Power of
Yet)

Life Long Learning

Anger vs. Humility

Kol Minei Gehinom Sholtin Bo: Rambam on Kaas and Gaavah vs.
Anavah

IQ: The Science: Neuroplasticity and Old Age

IQ: The Mitzvos: Life-Long Learning

PQ: The Science: Nutrition, Exercise and Sleep

PQ: The Mitzvos
ָהם
ויקרא יח:ה :ו ַ ָ֣חי בּ ֶ ֑
יכם
דברים ד:טו :וְנִשְׁ מַ ְר ֶ ֥תּם מְ ֖א ֹד ְלנַפְ שׁ ֹתֵ ֶ ֑
דרך ה’):רמח”ל :חלק אכן מה שהאדם משתמש מן העולם לצרכו הנה צריך תחלה שיהיה מוגבל בגבול רצונו ית׳
ושלא יהיה אלא הראוי לבריות הגוף וקיום חיותו על א ( 4:דהיינו שלא יהיה בו דבר ממה שמנעו ואסרו האל ית׳
הצד היותר טוב ולא כפי נטית החומר ותשוקתו למותרות ויהיה הכונה בו להיות הגוף מוכן ומזומן להשתמש ממנו
הנשמה לצורך עבודת בוראו שלא תמצא לה עיכוב בהעדר הכנתו וחולשתו וכשיהיה אדם משתמש מן העולם על
הדרך הזה הנה ימצא התשמיש ההיא בעצמו פועל השלימות כמ״ש ויקנה בו מעלה אמיתית כמו שיקנה במעשה
כל המצות כלן כי גם זה מצוה עלינו לשמור את גופנו בהכנה הגונה לשנוכל לעבוד בו את בוראינו ונשתמש מהעולם
לכונה זו ולתכלית זה כפי המצטרך לנו ונמצינו אנחנו מתעלים במעשה הזה והעולם עצמו מתעלה בזה בהיותו עוזר
לאדם לשיעבוד את בוראו

Rabbi Sacks Algorithm

Rabbi Lord Jonathan Sacks:
“I cannot tell you how it works, but that it works, I do
know!”
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