العلم واإليمان
 -٢الدماغ صغيرة من قلب (واصل)
 ٣-٢في يوحنا  ٢٣-٤١يسوع يتحدث عن نفسه واألب ،وقال:
"سوف نأتي إليه وجعل وطننا معه! "كان يتحدث عن منزلنا أو
باألحرى لدينا دماغ الصغيرة في القلب؟
لكي ال تخلق جدال التي ال ينبغي في الوجود ،نحن سوف تحدد على
الفور حدود ما يمكن أن يكون "الهوائي" ،وهذا "الدماغ صغيرة من
قلب" .البعض ربما يحلم األجانب ويرى آخرون خوض الحرب ضد
أولئك الذين سيرتدون هوائي وقبعة .من الواضح أن األمر ليس بهذه،
ألنه بعد ذلك فتح باب كبير ألرواح القتلى ,ولماذا ال انفصام
الشخصية.
النقطة األخيرة التي طرحنا في الفقرة السابقة عن مشاهدة هذه الهيئة
باعتبارها شكال من أشكال الهوائي هو الحقل المغناطيسي المنبعث في
هذه الهيئة ،والتي قد تفاجئ بعض .صحيح أنه خالفا لهذا االستنتاج،
من هذا التحامل الحقائق ويمكن ربطه تعاليم بعض الثقافات الشرقية،
والتي تميل إلى وضع مثل هذه الظاهرة قبل الدماغ في الجمجمة ،أو
إذا ما أخذنا في االعتبار جميع من كتلة الجسم لدينا يتم توليد هذه
الظاهرة ،الفرضية التي من شأنها أن تتراوح في مركزنا من الجاذبية،
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لذلك حول السرة .وباإلضافة إلى ذلك ،يجب إال ننسى أن الخاليا
العصبية الواردة في األمعاء أكثر عددا بكثير من تلك التي وضعت
بالقرب من القلب ،وأنهم ال محالة إبراز إذا ظاهرة عن المجال
المغناطيسي للجزء السفلي من الجسم ،وإذا كان نشاط الخاليا العصبية،
بال حماية من الجمجمة ،وكان مصدر الحقل المغناطيسي .لذلك فإنه
ليس من قبيل الصدفة أن يتمحور المجال المغناطيسي على موقعنا
الدماغ صغيرة للقلب ،وهذه الظاهرة خارجية قابلة للقياس يؤكد
تصوراتنا تتصل نشاط هذه الهيئة .مدى فائدتها يبدو أيضا المتنوعة
كما يمكن أن يكون لدينا التصورات الحسية المتعلقة األحاسيس لدينا
"القلب" ،على سبيل المثال ،وتصورات الرفاه أو سوء يجري في وثيقة
الحضور أم ال مع أشخاص معينين ،أو التقى السياق والبيئة .ونحن
أيضا يجب أن ال نغفل عن أهمية حواسنا باالمتالء أو ال قلب ،وهو
مطور عن اتفاقنا شخصية روحانية أكثر أو أقل على مقربة اتصال مع
روح هللا.
في الواقع ،إذا كان لنا أن نجعل ارتباط مع نصوص الكتاب المقدس،
عندما يعلن يسوع في إنجيل يوحنا  " ٢٢-٤١إذا كان أي شخص
يحب لي ،قال أنه سوف تبقى كلمة بلدي ،ووالدي سوف الحب له؛
ونحن سوف تأتي له ،وسوف نجعل وطننا معه ،' .فمن السهل أن
نفهم أن يتحدث ال أكثر يأتي يعيشون في عضلة القلب ،أن لدينا
إلجراء حوار بين كوكب المريخ واألرض .هذا اآلية اإلنجيل يمثل
العكس من ذلك ،الحاجة إلى االتصال الوثيق بين أدمغة اثنين ،وروح
هللا يأتي للعيش الخاليا العصبية في قلوبنا ،من خالل "البرمجيات"
المرتبطة الروح القدس .هذا الدماغ صغيرة من قلب وقتا أطول يبدو
وكأنه الدليل للدماغ من الرأس ،وهذا ما لذلك حيث أن يسوع تثبيت
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البرامج الخاصة به في بياناتنا الدماغ صغيرة من قلب ،بدال من
واحدة تلك كانت موجودة سابقا البعد تجسيديه ،كلما تركنا له فرص
توجيهات ،كلما كان يجلب السالم والتماسك من القلب في األوقات
الصعبة ،ولكنه يوفر مبادئ توجيهية أكثر اتساقا فيما يتعلق روح
هللا ،إلدارة حياتنا كل يوم .بوضوح ،وفقا لدينا الخبرة عاش ،النتيجة
لهذه الكتابة الجديدة ،هذا البرنامج الروحي جديدة تقع في الخاليا
العصبية في الدماغ صغيرة من قلب ،هو يسمى من قبل الكتاب
المقدس ,معمودية الروح القدس (انظر الفصل " ٨تأثير بوميرانج"
أو "فرنسا وهللا").
لكي ال تسيء إلى أي شخص باستخدام كلمة "روحية" من معمودية من
الروح القدس ،أيضا أن نتذكر أن عالم الروحي ليس باألمر مجردة
المرتبطة أوهام الناس الدينية ،ولكن هو األول في بنا عن طريق ما
نسميه بشكل عام الالوعي .كما رأينا بالفعل في الفصل  ،١-٤يتم
إنشاء األساس للبناء النفسي لدينا ،والذي يقع في الدماغ الحوفي ،من
خالل التفسيرات الجنين من الخبرات في رحم األم لدينا ،وفقا لمعايير
علم الوراثة بياناتنا وتشذيب العصبية من الوالدة التي تلي .أنه قد
يكون من األنسب في هذه المرحلة للحديث عن "عقولنا "،ألن الجميع
يعلم أن اإلنسان ليست مبنية على تجربة واحدة على وضع واحد من
من رد فعل .لذلك إذا كنا نتحدث عن الروحية والهوائي ،وأنه لم يعد
بالضرورة موجة هوائي تلقي الراديو اإلرسال ،وإنما هي نظام
الحسية كاملة ،الذي سيكون المرشد الروحي وظيفة ،قدم لنا المتاحة،
التي يمكن نحن أن نعطي السبب أم ال .من خالل هذا النهج ،وتجربتنا،
وروى أساسا في "تأثير بوميرانج" من الفصل الثامن ،ويمكن بالفعل
أن نكون على قناعة بأن هذه هي الثقة التي لدينا في التصورات
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الصادرة بواسطة هذا "الهيئة" ،عندما يتم إعادة تعيين وفقا ليسوع،
يمكننا المضي قدما في تجاربنا من اإليمان بالتواصل مع هللا ،وراء
إحساسنا تجسيديه ودعونا تؤدي تدريجيا إلى إعادة بناء كاملة من
يجري العقلي بياناتنا .هذا هو كيف يمكننا أن نعيش روحيا في القلب
أن العبرانيين عاش جسديا الخروج من مصر (خروج  )٤٣خالل
العهد القديم ،عندما اضطروا إلى اتباع عمود السحاب نهارا وعمود
النار بين عشية وضحاها.
إذا كنا نتحدث بكل سرور من المجال الروحي العالي هو يسوع،
وبالتالي بشكل غير مباشر على مزايا أحب الذهاب إلى جاره ،يجب
علينا أال ننسى كل جاذبية اإلنسان األخرى ،روحية أو غير ذلك ،إلى
الرجل الذي تطمح للمضي قدما في بعض األحيان أكثر من غيرها .هللا
يحبنا ويريدنا أن "أسباير" له مئة في المئة .كيف يمكن أن نسوا ذلك
لتجهيز لنا أنفسنا مع هناك نظام يسمح لنا أن يسترشد في موقعنا
"تطلعات"؟ لدينا بالتأكيد القدرة على التحول إلى غيرها من عوامل
الجذب أن هللا ،والجميع يذهب إلى وما يعتبره ليكون أفضل بالنسبة له.
هو من في هذا النوع من حسم أن أننا التي نفهمها بسهولة من أين يأتي
هذا التصور ليشعر بنا بشكل أفضل في بيئة أكثر من اآلخر ،وكذلك
حضور شخص أو آخر .أي مواد تنبعث في الواقع الطول الموجي
وأي الفكر ،أي لون ،أي جهاز أو المريضة بصحة جيدة ،وأنه من
المرجح أن الجسم ،ونتلقى فراسة معينة للتأمين ،من انعدام األمن أو
التأمين ،وراء تحليالتنا الفكرية ،حتى لو كانت الموضوعية من هذا
الجهاز هو عشوائي جدا فيما يتعلق أجهزتنا الحسية األخرى.
مثل أي نظام الحسية ،أنها موثوقة أكثر أو أقل وفقا للفرد ،له الدوافع،
وطابع روح الحيوان أو العقل على طبيعة متفوقة ،الذي يدير .خارجة
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عن إرادتنا البصرية والسمعية ،أو التصورات عن طريق اللمس ،فإنه
سيكون لذلك "هذه الهيئة" التي سوف نأتي على تصورات معينة
أكثر أو أقل رهنا بالطبيعة البرامج الخاصة به ،مما يسفر عن الحياة
اليومية "على مسافة حماية" لبعض الناس أكثر من غيرهم ،في بعد
التي فريدة من نوعها لكل منهما وغالبا ً ما ترتبط بسياق المحيطة
بها .هذه المسافة الواقية هو في الواقع المسافة التي نحن قادرون على
دعونا نقترب الشخص أكثر أو أقل شهرة ،شخص أو أكثر أو أقل
باالتفاق مع أنفسنا ،ودون لنا جمع الرهائن اعتدوا أو المتخذة .يمكننا
أيضا أن نالحظ هذا الموقف في الحياة اليومية ،والمسافة التي نحن
أكثر أو أقل الالزمة اعتمادا على الحالة الذهنية التي يوجد فيها
شخص ،بينما في أوقات أخرى نشعر كما لو رسمها لها .فيجب أن
يكون من هذا "الدماغ صغيرة من قلب" ما وراء أجهزتنا الحسية
األخرى والتحليل الفكري لدينا ،يمكننا أن نضع ثقتنا في بعض الناس
أكثر من غيرهم ،ولكن أيضا في بعض السياقات أكثر من غيرها .بعد
تأكيد العلمية ،فإنه تكشف كذلك أنه أكثر من طبيعة أكثر مرتفعة،
وأكثر يتم استخدامه بحكمة وبما ينسجم مع الدماغ قحفي.
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