العلم واإليمان
 - ١العلوم المعرفية وعلم النفس ،وتأكيد اإليمان المسيحي.
 ٥-١كيف روح والشعور ,الظهور فينا؟
إلى البقاء في موضوعنا العلمي دون الخروج من إطار الكتاب
المقدس ،ونحن يجب أن تفرق بين الروح والشعور؛ ما ليس
بالضرورة العلم حتى اآلن .إذا كان هناك فعال فرق طفيف في
المظهر ،والشيء هو روحيا هاما جداً ،نظرا ً حتى لو أننا ال يمكن
حتى اآلن قال على وجه اليقين ،المقعد حتى المشاعر ال تزال في
مرحلة تجريبية ،يمكننا أن نرى مالمح الخطوط الرئيسية.
سواء العقل أو الشعور ،وكالهما شكل من خالل ما قبل وبعد الوالدة
تشذيب العصبية تسمى موت الخاليا المبرمج ،كما رأينا في الفقرة
السابقة .في جميع االحتماالت ،روح هو شكلت ذلك قبل الوالدة أكثر
أو أقل يمكن أن يتأثر المشاعر في سن المراهقة ،والسبب الذي يسكن
هذه المشاعر في الجزء العلوي من الدماغ .أن الروح أو مشاعر ،أنها
تولد كليهما في لنا من ردود الفعل التي يخبرنا الرسول بولس في
في اي في جسدي شيء
رومية  ٨١/٨١-٧فاني اعلم انه ليس ساكن ّ
صالح .الن االرادة حاضرة عندي واما ان افعل الحسنى فلست اجد.
الني لست افعل الصالح الذي اريده بل الشر الذي لست اريده فاياه
افعل.
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خالل الفترة الجنين ،البشر التي نحن بالفعل ،لديهم في مصادر اثنين
فقط للمقارنة للتحضير لما سيكون فائز بيئتها بعد مغادرة الثدي بلدها
األم .كان الجنين لديها من جهة ،وعلم الوراثة التي تنتقل عن طريق
تبادل البيانات من والده ووالدته ،ثانيا التصورات الحسية المتصلة
بالبيئة التي يعيشها والدة ،فإنه يحاول تفسير وفقا لهذا الوراثية.
هذا هو السبب في أن عدد الخاليا العصبية هو الحد األقصى حوالي
الخمسة أشهر والسادس من الحمل ،بغية إعداد الطفل مستقبال على
بقائه بنفسه في سياق أنه سوف يجتمع .من جانبها ،تشذيب العصبية
للمراهقة-له ويرتبط إلى تقدير أكثر تطورا السياق ,للمعلومات الحسية
الرئيسية والتعلم.
في كلتا الحالتين ،أقوى الخاليا العصبية يتم االحتفاظ ،والجمع جميع
ردود الفعل متشابهة إلى حد كبير ،التي تحظر إجراء تحليل مدروس
من سبب من ردود الفعل التي في وقت الحق .الوحيدة الخلية
العصبية التي نجت هذه تشذيب بالخاليا العصبية ،لذا يؤدي إلى
للتحريض أو معتدلة من هذا العقل أو الشعور ،من خالل الخرائط
المعرفية الموجودة في القشرة المخية الحديثة خالل تحليل و لبعض
الحاالت الحوار اعية.
حتى إذا كان العلم ال يمكن أن تجعل حاليا الفرق بين الشعور والروح،
وقالت انها يمكن أن يحدد مستوى التصوير الطبي أن هناك اثنين من
األماكن الرئيسية و ما تسميه مشاعر .يقع واحد في الدماغ الحوفي،
والعقل ،واآلخر في الفص األيمن من القشرة المخية الحديثة،
والشعور.
كما رأينا في القسم  ٢-٨لدماغ الحوفي هو هناك للتأكد من أننا يمكن
أن نسميه روح البقاء على قيد الحياة في سياق تلبي الفرد بعد الميالد.
ولذلك فمن في الدماغ الحوفي الذي يحرك روح ،والذي يتم إنشاؤه
بشكل رئيسي في والية الجنين ،بمرور من تشذيب من الخاليا
العصبية قبل الوالدة.
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الكتاب المقدس يخبرنا بأن مشاعر هي جزء من النفس وليس الروح.
وهم بالتالي ليست يمكن استيعابها في الدماغ األولية المستخدمة
لوظائف الخضري .ال يبدو أنهم أكثر تعلق على الدماغ الحوفي ،ألنه
يضم التحليل حاسة الشم باإلضافة إلى حصة من العاطفة والعواطف
ذات الصلة بالعقل .مشاعر هي أكثر من صقل الروح االساسية ،مما
يسمح لنا بالنظر إلى أن يدعو هللا مشاعر ،مشاعر ولدت من الفكر
متفوقة بشكل رئيسي في ما يسمى فترة التعلم ،أي أن من مرحلة
الطفولة إلى مرحلة المراهقة .ولذلك يسكن المشاعر في الجزء الثالث
من الدماغ الذي هو اللحاء الجديد .في الواقع ،هو مقعد من اللغة،
والمنطق ،والتجريد ،مع العلم أن النصف األيمن هو خصوصا المقعد
من الحدس ،والعواطف ،والموسيقى ،والفن .وفيما يتعلق الفص
الجبهي ،وهو مقعد وظائف األكثر تقدما من القشرة المخية الحديثة:
األفكار ،والتحليل والتركيب واإلبداع .القشرة المخية الحديثة ،ككل،
تمثل معظم ما يسميه الكتاب المقدس النفوس.
تنشأ المشاعر في بنفس الطريقة التي العقل ،نتيجة لتشذيب من الخاليا
العصبية ،ولكن هذه المرة ،أن المراهقة .ألنها تظهر بعد الوالدة،
ونحن قد نعتقد أنها هي أسهل للوصول وهكذا يمكن تحريرها بسهولة
أكبر ،عن طريق التعلم أخرى أن أعطاهم الميالد .غير أنه فمن
تجاهل ،أوال ،كيف أنها قد وضعت فينا ،وثانيا ،هذه الظاهرة التي
ولدت التقليم.
تنمية من مشاعر ال يحدث عن طريق الصدفة ،ولكن عن طريق
حماية أفضل من الخاليا العصبية األكثر استخداما .عنصرين ،ولذلك
تعتبر هذه الحماية اإلضافية الممنوحة لهذه الخاليا العصبية التي هي
اإلبداعية من مشاعر ،روح بقاء أنشئت قبل الميالد ،والتعلم الواردة
من الوالدة إلى سن المراهقة .عندما نواجه صعوبات الرد بشكل جيد
تصرف ،وإذا كنا نريد لعدم الدخول في الذنب تجسيدية ،يجب إال ابدأ
أن األساس للروح للبقاء على قيد الحياة صبيانية كثيرا ،حتى لو أنه

A partir du 19/05/2017
N° 1445

هو الذي يؤدي إلى القتل ,كما نقول في البداية ،ألنها مرتبطة إلى
العالقة بين الوراثة وتفسير أن الجنين ،و من الظروف المعيشية
التي تواجهها األم.
ظاهرة التقليم هو في حد ذاته االندماج ،وتوحيد جميع الذي تم
استخدامه إلنشاء الصورة النمطية من ردود الفعل ،كما رأينا في
الفقرة السابقة .هذا التقليم ،وخلق مزيج من البيانات ،لذلك لم تعد
قادرة على الوصول إلى ذات صلة مباشرة إلى التجربة التي ولدت
عليها ،كما هو الحال في الخرائط المعرفية .وخالفا لهذه الخرائط
المعرفية ،والتي تخضع جميع تحليالتنا ،في المقام األول ،لنا مشاعر
هي في سجل تصورات المرتبطة وراثيا إلى ردود فعل من البقاء على
قيد الحياة ،وثانيا ،والثانية ،وصورة المحرك من هذه المشاعر يدمج
في عدد كبير من تجارب قريبة من بعضها البعض.
ونحن نفهم بسهولة أنه إذا المشاعر يمكن فصلها تماما عن الروح
األساسية وعلم الوراثة لدينا ،هي نتيجة مشتركة بينه وبين كل من
ما يجعل "التدريس".
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إنشاء واستخدام روح ،داخل الدماغ الحوفي الدماغ تسمى "الثانوي"
أو رهينينسيفالون ،أو المشاعر على مستوى اللحاء الجديد
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إذا نحن ال تحتاج إلى رد فعل ،ونحن يمكن بالتالي القول أن الدماغ
هذا برمتها ،على الرغم من أن تجسيدية المنشأ ،يمكن التحكم فيها.
وهذا أيضا ما يحدث ألي شخص يتصرف بطريقة دون مساعدة هللا،
في التنشئة االجتماعية المتقدمة نسبيا ،على الرغم من أن هللا لديه شيء
آخر كما نوقشت في الفقرة .٣-٣
ولكن المشكلة ،هي مختلفة تماما ،ومنذ ذلك الحين فقط تم إنشاء
تفاعالت االندماج من قبل هللا للسماح لنا وقت استجابة سريع،
والتعامل مع حاالت أكثر أو أقل غير متوقع .في الواقع ،ليست هناك
حاجة للذهاب مرة أخرى في وقت لتجد أن الملك داود مراهق ،والقتال
في بعض األحيان مع أسلحة قديمة ضد األسد والدب عندما أبقى
القطيع .إذا كان لديه لطرح السؤال في ما إذا كان من الصواب أو
خاطئة للرد في أي الطريق ،ونحن سوف التأكيد ال نتحدث عن هذه
الظروف ،ألن البشر سوف تكون انتهت منذ فترة طويلة .ال ،إذا خالقنا
جعلنا في صورته ،مع العديد من القدرات التحليلية ،فإنه لم ينس منا
نتسلح جعل لنا الفائز في مثل هذه الحاالت .هذا هو السبب ،قبل أن
نواجه هذه الصعوبات ،اتخذت خالقنا الرعاية لبرمجة لنا ردود الفعل
النمطية التي تصبح مباشرة المحرك ،دون المرور عبر محرك بكل
ما نملك من التحليل ونسميه العقل أو مشاعر .هذه القوالب النمطية
من ردود الفعل التي تتم إدارتها من قبل دائرة كهربائية قصيرة من
الدماغ ،والذي يسمح ألداء ردود الفعل المعتادة ،مثل التدخين ،والقيادة
في حين التفكير في وضع معين ،أو التحدث مع راكب آخر باستخدام
ما يسمى ب على طول الدوائر المتوازية والخرائط المعرفية لدينا .هذا
النوع من المثال يظهر اثنين من الدوائر التي عرفناها في الحاالت
العادية ،ولكن يحدث أن يتم التعامل معها بشكل مختلف في الحاالت
التي نعتبرها حساسة .وفي هذه الحاالت الخاصة  ،والتي يجب ان
تصبح فيها ردود فعلنا اولويه علي تحليالتنا  ،فان البيانات الواردة في
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اللوزتين ستعزز التفاعل  ،بسبب انقطاع دائرة الطويلة ،متجاهله ذلك
كال من الخرائط المعرفية لروحنا وذاكرتنا القصيرة األمد الموجودة
في .وفي الحالة التي نحن مناقشة في وقت سابق ،التدخين ،والقيادة
والتفكير أو الكالم ،هذا تخطيط دائرة كهربائية قصيرة يمكن االطالع
بسهولة على ،إذا كان على سبيل المثال ،بادرة سيئة ،الشخص الذي
ضرب له السجائر ومرر احر من الجمر هذه السجائر على سرواله.
تواجه مع الحاجة الستمرار لمحرك األقراص ،بينما تسعى إلى حماية
نفسها من الحروق ،الشخص الذي سوف ثم تماما قطع أفكاره أو
محادثته ،حتى ننسى أحيانا ً تماما هذه المسألة التي تحدثت .وهذا يعني
أن عندما يتم أخذ شخص بالخوف ،تدار فقط بواسطة هذه الدارة
القصيرة ،فإنه يمكن لم يعد جمع وتفسير العبارة من أبسط يمكن أن
ترسل له ،له اال البقاء على قيد الحياة هو المهم.
استخدام الدوائر طويلة أو قصيرة من الدماغ ،ويتم تحديدها من قبل
خاصتنا المهاد البصري الحسي و الدماغ صغيرة للقلب من ,نرى في
الفقرة  ,2التي تحتفظ دائما اللوزة على استعداد للرد ،ولكن حتى أكثر
خاصة في حاالت تعتبر حساسة تتطلب ردود فعل سريعة .اللوزة
يخزن في األنوية المختلفة ،من ناحية ،القوالب النمطية من ردود
الفعل المقابلة لألرواح ،والتي ترد في الدماغ الحوفي ،وثانيا،
والقوالب الجامدة ردود الفعل المقابلة لمشاعر ،والتي ترد في القشرة
المخية الحديثة لدينا ،جميع اعتمادا على دولتنا من العقل في ذلك
الوقت والبيئة واجهتها .اللوزة وهكذا يستخدم بنفس الطريقة كذاكرة
الوصول العشوائي على جهاز كمبيوتر ،كي تكون دائما ً على استعداد
لالستجابة ،واعتمادا ً السياق ،فتطورت بياناتها بالنسبة لألخرى المتاحة
"الدماغ الحوفي" العقول والمشاعر للفص األيمن من اللحاء الجديد.
هذه مجموعة البيانات لديه اثنين من المزايا ،التي توفر ردود الفعل
بسرعة جدا ،والبرمجيات مفتوحة بالفعل ،ولكن أيضا أن يكون
استهالك منخفض جدا للطاقة بدال من الدائرة طويلة وهو مفتوح كلما

A partir du 19/05/2017
N° 1449

منطق المناظرة والنظر في جميع يحلل سياق معين لمقارنة عدد وافر
من الصور حصلت بالفعل ،وأحيانا مع قليل من القيام به مع هذا
الوضع.

تمثيل الهياكل الرئيسية الثالثة من دماغنا واللوزة ،والتي تحافظ
على ردود الفعل المحدد ،عندما يكون ذات دائرة قصيرة ل الدماغ

المشكلة مع هذه العقول والمشاعر ،ومع ذلك ،يكمن في حقيقة أن
الطبيعة هي تجسيدية ،ونحن لم يعد لدينا إمكانية الوصول المباشر
تقريبا كل إلى تحليل أولي للتغيير ،كما رأينا اللمعرفية الخرائط .
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الخاليا العصبية التي شاركت في خلق كل روح قد وجدت بالفعل
الخاليا العصبية المتبقية الوحيدة دمرها تشذيب من الخاليا العصبية.
هي تلك التي تسمح بإدارة أكثر أو أقل هذه المشاعر من قبل لدينا
بيد أن هذه الوظيفة ال يزال موجوداً ،إال فقط إذا الخرائط المعرفية.
كان علينا الحفاظ على السيطرة على أنفسنا من خالل إجراءات
مدروسة من اللحاء الجديد ،في الدائرة الطويلة.
ما هو جدير بالمالحظة وخاصة بالنسبة لنا نحن المسيحيين هو هذه
الوظيفة تراكب أن ال يلغي روح قاعدة ،ونحن في تطوير في "تأثير
بوميرانج" .أنها مجرد إحالة إلى إجراء تحليل مدروس أكثر أو أقل
اعتداال ،أثناء استعمال الدارة طويلة من الدماغ ،ولكن هذا التداخل ال
تحظر رد الفعل األولى مرتبطة بروح الحماية الذاتية ،ووفقا لتفسير
الفرد المعني من "خطر" في سياق آخر.
ومع ذلك ال نتصور بسهولة جدا ً بسبب البرمجة الفردية ،ألنه عند
تحليلنا واعية ،لدينا الخرائط المعرفية تأتي تغطية األثر ،وأكثر من
ذلك ،مع وجود عالقة السبب والنتيجة ،كل واحد منهم يتعدى أكثر أو
أقل في المجال اآلخر .هذا هو لماذا أسهل بكثير يكون على بينه من
نفوذها ،عندما عفوية ردود الفعل .إذا نحن نواجه الحاجة إلى
استجابة سريعة ،والذي يرتبط إلى حالة غير متوقعة ،كل تصوراتنا
الحسية ،التي هي أيضا جزء "دماغ من القلب" هي في الواقع ذات
دائرة قصيرة من قبل العمل اللوزة ،مما يعطي كل سلطة صنع القرار
رد فعل الطرف الوحيد ملزمة بمشاعر محددة سلفا والعقول.
العمل الذي أنجزه العالج النفسي غير المسيحية ،أو موقفا دينية بسيطة
لم تؤد إيمان الشخص نفسه ،يكمن في اعتماد الخرائط المعرفية
الجديدة ،طريق جديدة 'تعلم' .سوف تسمح هذه البيانات الجديدة معرفة
وإدارتها بطريقة أقل من صدمة ،المشاعر التي أبرزتها هذه الرؤية
الجديدة للمسؤوليات ،غالبا ً عن طريق إزالة ذنب الشخص.

A partir du 19/05/2017
N° 1451

ض ِلعُقوبةٍ ،والتي بدال
في معظم الحاالت ،هو ،مع ذلك ،أن نقل تَعَ َّر َ
من أن توجه ضد هذا الموضوع نفسه ،ويتم عن الشخص يعتبر
المعتدي ،أو على األقل مسؤولة .يتم مسح روح أو الشعور الشخص
الذي سابقا وقدم سبب ردود فعل سيئة له التي كانت خاضعة للعقل أو
شعور ،وكما لو كان قد تسبب أبدا خطأ في هذا الشخص ،أو إلى أن
اآلخرين ،أو إلى هللا ،كل شيء يتم على الشخص أو الظروف
"مسؤولة في المقام األول" .هذا يسمح لمظهر معينة تعود بالنفع على
الشخص المعني ،دون السماح له بالوصول إلى البعد لتحرير الروح
وروح أن هللا يريد أن يعطي لكل واحد منا .في الواقع تجاهل أي
طبيعة النفس البشرية تجسيدية ،الالزمة حتى اآلن لبناء كل إنسان،
مبنية على نفس األساس ،سواء مؤلمة أو ال.
في المقابل ،فإن التقديس بقيادة من قبل الروح القدس ،ويمكن
تحقيق نفس النوع من الشعور والروح واستبدال منطق اإلنسان
مكتوبة على أساس الحب أنانية ،التي هو محدود من قبل الخوف،
من قبل روح هللا التي بنيت على حب اآلخرين .وهذا السبب في
اإليمان أساسيا جدا ً في نظر هللا ،ألنه يسمح للتحرك في التقديس،
خارج منطقتنا البناء تجسيدية ،السبب الذي ينص عليه ثم السالم
وتحرير مجموع النفوس والروح.
وهذا يؤكد أيضا أنه على الرغم من كل نواياه الحسنة ،والرجل غالبا
ما يكون غير قادر على فعل الخير من أنه يود ،ولكن ال تزال قادرة
على فعل الشر انه انه ال يريد ،ألن أساس أي رد فعل البشري هو
مجمع الذي يأتي إلضافة الخاليا العصبية تقع على مقربة من القلب،
كما نوقش في الفصل الثاني إذا كنا نرغب في استكشاف هذا
الموضوع ،ونود أن نضيف الذاكرة الجماعية ،كما علينا أن نظهر
كذلك موقع الكندية الدماغ على جميع المستويات التي أشرنا إليها
بالفعل ،لدينا قانون لألخالق "فرنسا وهللا" القراءة الحرة على
الموقع،
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