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الدماغ جهاز عصبي معظمه مجهول 

والتفاعالت الحاصلة في أروقته , 

تتسبب في حث مجاالت 

ذات قدرات ,  كهرومغناطيسية

جذب متفقة وكثافة المجال 

 . المحثوث
 

  
 

فالوجود المادي الحي عبارة عن 

وتفاعالت , تواصل فيزيائي 

كيميائية بمعادالت متوازنة ال 

ألنه سيؤدي إلى , تقبل الخطأ 

متوالية من الصيرورات الضارة 

 . بالبقاء الحي

  
 
 

وبإختالف , فلكل دماغ عقل 

 !!األدمغة تختلف العقول
 
 
 
 

وإنما , فالعقل ليس حالة متصورة 

ائي وجود فيزيائي كهرب

يتحقق بسريان التيار , مغناطيسي 

 في األعصاب ومراكزها العصيبية 

 
 
 
 
 

ال يمكن لألفكار أن تولد من 

, أو تصنع من ال شيئ , العدم 

فاألفكار مركبات من عناصر 

موجية يتفاعل معها العقل وفقا 

, لقدرات دماغه المرتبط به 

  !!والدماغ السليم يكون عقال سليما, الدماغ يصنع العقل  
  
  دماغُ الخلق صنّاع لعقٍل(

  وقد عقلتْ بمقدارٍ ووصِل
  

 طليق فَدمن ر الفكر وإن  
  وطاقةُ جذبه برهان فعِل

  
 كأنتالكشكاةُ امالعقَل م  

  )ألنوارٍ معتّقة بأصِل
  

والتفاعالت الحاصلة في أروقته تتسبب في حث مجاالت , الدماغ جهاز عصبي معظمه مجهول 
  . ذات قدرات جذب متفقة وكثافة المجال المحثوث,  كهرومغناطيسية

إلستحضار األفكار ويؤهله , وال يمكن فصل العقل عن الدماغ الذي بتفاعالته الدائبة يصنعه 
أو األمواج , المتوافقة وقدرات إستنزاله لها من علياء فضاءاتها المنتشرة فيها كالفوتونات الضوئية 

  .ذات األطوال والترددات المتنوعة
  

شأنها شأن العناصر المعروفة المؤلفة , واألفكار عناصر أساسية في بنيته , فالكون حالة متكاملة 
واألفكار بآليات تفاعلها تساهم في صناعة الكون , كون المادي المحسوس بتفاعالتها وأواصرها ال

  .المدرك بقدرات األدمغة ذات الحث العالي
  

وتفاعالت كيميائية بمعادالت متوازنة ال تقبل , فالوجود المادي الحي عبارة عن تواصل فيزيائي 
  . لحيألنه سيؤدي إلى متوالية من الصيرورات الضارة بالبقاء ا, الخطأ 

, وتتواصل بنشاطاتها وتياراتها حتى النهاية , ويتميز بنشاطات كهربائية ال تتوقف منذ البداية 
أي أن الدماغ صار عاجزا عن النشاط الكهربائي , وعندما ينعدم النشاط الكهربائي يتم إعالن الموت 

  .فينتفي مجاله وتنعدم جاذبيته فينعى عقله
  

  !!األدمغة تختلف العقولوبإختالف , فلكل دماغ عقل 
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ويستحضرها ويفاعلها لبناء عمارة 

عشقت في صيرورة تراكمت وت

وعمل , مجاله الكهرومغناطيسي 

على تحويلها إلى إنعكاس مادي 

 .مرئي أو محسوس
 
 
 
 

فالعقل يجذب الفكرة بأبجدياتها 

ويحقق بهذه األبجدية لغته 

التعبيرية  أو اإلبداعية المعبرة 

ألن , عنها بال نهائية خالقة 

األبجديات تتفاعل وفقا لصياغات 

 .مطلقة
 
 
 
 

يزيائية يمكن أن الفكرة ظاهرة ف

قياسها ودراستها واإلستدالل عليها 

بل ورسمها وتقدير نشاطانها ,  

وكيفيات تفاعلها مع المجال 

 الكهرومغناطيسي الدماغي

 
 
 
 

المستقبل ينبؤنا بقدرات دراسة 

, الدماغ وتحديد خارطة عقله 

ومعرفة األفكار التي يمكنه أن 

, يستحضرها وفقا لبيانات نشاطاته 

المقرونة بزمن ومكان يؤهلها 

للتعبير عن الفكرة التي ستتفاعل 

 . معها
 
 
 
 

وبرغم كل ما يقال عن أهرامات 

مصر لكنها تبدو وكأنها محطات 

ألنها تساهم , ية جذب أفكار نوع

في صناعة مجال كهرومغناطيسي 

يختلف عن الذي , في األدمغة 

 يحيط الدماغ وهو خارجها

 
 
 

يتحقق بسريان التيار في , وإنما وجود فيزيائي كهربائي مغناطيسي , فالعقل ليس حالة متصورة 
  .التي يمثل الدماغ أكبر كتلها وعقدها في الموجود الحي, األعصاب ومراكزها العصيبية 

  
فاألفكار مركبات من , شيئ أو تصنع من ال , فال يمكن لألفكار أن تولد من العدم , ووفقا لذلك 

ويستحضرها ويفاعلها لبناء , عناصر موجية يتفاعل معها العقل وفقا لقدرات دماغه المرتبط به 
وعمل على تحويلها إلى إنعكاس , عمارة صيرورة تراكمت وتعشقت في مجاله الكهرومغناطيسي 

  .مادي مرئي أو محسوس
  

األبجدية لغته التعبيرية  أو اإلبداعية المعبرة عنها بال  فالعقل يجذب الفكرة بأبجدياتها ويحقق بهذه
  .ألن األبجديات تتفاعل وفقا لصياغات مطلقة, نهائية خالقة 

  
لكنها طاقات موجية فوتونية تتآصر وفقا , ويبدو أن أبجديات األفكار واحدة كأبجديات اللغات 

القدرات المتناسبة مع آليات بنائها  إليجاد الفكرة ذات, ومساراتها المدارية , ألطوالها الموجية 
  .وكثافة ما فيها من قوى التماسك واإلنشداد, وصالدتها 

  
بل ورسمها ,  وبمعنى آخر أن الفكرة ظاهرة فيزيائية يمكن قياسها ودراستها واإلستدالل عليها 

  .وتقدير نشاطانها وكيفيات تفاعلها مع المجال الكهرومغناطيسي الدماغي
  

ومعرفة األفكار التي , تقبل ينبؤنا بقدرات دراسة الدماغ وتحديد خارطة عقله وعليه فان المس
المقرونة بزمن ومكان يؤهلها للتعبير عن الفكرة التي , يمكنه أن يستحضرها وفقا لبيانات نشاطاته 

  . ستتفاعل معها
  

وسيأتي , كما أن األفكار يمكن تعينها وتشخيصها مثلما نشخص أية علة عضوية في البدن الحي 
  .اليوم الذي يمكننا اإلخبار فيه عن قدرات أي دماغ وما سيستحضره ويحققه في حياته

  
وكان المصريون , وهو علم إدراكي قديم تضاءل مع العصور , وهذا يأخذنا إلى قراءة المستقبل 

بل الذي قدم قراءة واضحة لمستق, ) إمحودب(وقد أكدت ذلك كتابات , القدامى من  أبرع البشر فيه 
ونوعية األفكار , وفقا لمعرفته لطبيعة األدمغة التي ستأتي وماهية العقول المرتبطة بها , الفراعنة 

  .التي ستستحضرها
  

ألنها , وبرغم كل ما يقال عن أهرامات مصر لكنها تبدو وكأنها محطات جذب أفكار نوعية 
  .يط الدماغ وهو خارجهايختلف عن الذي يح, تساهم في صناعة مجال كهرومغناطيسي في األدمغة 

  
, إذ  تتباين طبيعة الجذب والحث المتفاعلة مع األدمغة , فالوجود داخل األرض غيره خارجها 

حيث سيتبين الفرق , وال يمكن إدراك هذه الحالة إال بالعيش داخل األرض وفي أقصى أعاليها 
  .الشاسع بين قدرات التفكير واإلدراك والوعي والتصور واإلبداع
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ومن المرجح أن تنتفي الحاجة 

بعد أن نتعلم , للكالم والكتابة 

التخاطب بأبجديات العقول ولغاتها 

ذات األفكار القادرة على عبور , 

والتواجد في أكثر من , الحدود 

 !!من واحدمكان في ز
 

  

  
 
 

وبعد مسيرة أكثر من قرن في 

, سبر أغوار األمراض النفسية 

ترى هل ستتبدل رؤيتنا وينقلب 

ونكتشف بأننا كنا نطارد , وعينا 

  خيط دخان

وهذه ظاهرة ثابتة على مر , والتعبد في مغارات , ا تجد المعابد في مرتفعات شاهقة ولهذ
فاألفكار يتفق إستحضارها مع الطبيعة , وتشترك فيها جميع العقائد واألديان , العصور  

وقدرات حثه للتيار الساري في , المتوافقة مع نشاطات المكان الفيزيائية , الكهرومغناطيسية لألدمغة 
  .في متاهات اإلدراك البعيد, ودهاليزها التواصلية , تها العصيبية أروق

  
يتم فيه تسجيل أفكارنا وتصويرها وتعرية , ليس ببعيد , وإن صح ما تقدم فلربما سنعيش عصرا 

  !!أدمغتنا؟
  

, بعد أن نتعلم التخاطب بأبجديات العقول ولغاتها , ومن المرجح أن تنتفي الحاجة للكالم والكتابة 
  !!والتواجد في أكثر من مكان في زمن واحد, ذات األفكار القادرة على عبور الحدود 

  
ترى هل ستتبدل رؤيتنا وينقلب , وبعد مسيرة أكثر من قرنٍ في سبر أغوار األمراض النفسية 

وكل ما أنجزناه أننا بتغييرنا لطبيعة األدمغة باألدوية , ونكتشف بأننا كنا نطارد خيط دخان , وعينا 
والمتسيدة على خارطة السلوك , نتمكن من محاصرة بعض األفكار العاصفة فيها , أو بغيرها  

  !!المرضي أو المضطرب لصاحبها
  

تساؤالت ستجيب عليها ثورات القرن الحادي والعشرين المعرفية التواقة لرفع الحجاب عن 
  !!!المجهول
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