تمدد الكون
سؤال
مرحبا بوب  ،كيف حالك  ،أردت أن أناقش معك مسألة الكون المتسع من وجهة نظر علمية
ومسألة الوعي المتزايد من وجهة نظر روحية .قبل أن أبدأ مراسالتي معك عبر البريد
اإللكتروني  ،كنت أشعر بالفضول الشديد لمعرفة أشياء معينة عن واقعنا المادي من األرض
إلى الفضاء وما وراء ذلك .كانت المشكلة هي أن فيزياء الجسيمات أوضحت أشياء معينة عن
عالمنا ولكنها لم تشرح  ،ناهيك عن التوصل إلى استنتاج راسخ  ،عن كيفية عمل واقعنا أو ما
يدور أبعد من قدرات تلسكوباتنا المصنوعة بواسطة البشر .إن العلم الذي نستخدمه على
األرض ينحصر في نظريات فقط  ،ونظريات محدودة للغاية ألننا نقوم بتصنيف األشياء على
حسب فهمنا المحدود ،حتى تتمكن أدمغتنا المحدودة من فهم ما يجري ،منذ مراسلتنا والتعرف
منظورا مختلفًا تما ًما ...
على الروحانيات ورفع اهتزازاتنا في الجوانب الروحية  ،فتحت لي
ً
منظور أشعر صحيح  ،ومتماسك  ،ومدهش  ،وال يصعب تصديقه.
في كتابك  ،تتحدث عن الوعي المتزايد  ،بأن جمع الدروس بيننا ككائنات روحية والطريقة
التي نجتمع بها جميعًا لنشكل مجموعة  ،وأننا عندما نجتمع ومع هذه الدروس هنا على األرض
 ،فإن الوعي يزداد .أليس كذلك؟
هيا لنفكر في األمر  ،عندما يقول العلماء أن الفضاء يتوسع  ،أعتقد أنهم يتحدثون عن توسع
الوعي .إال أنهم يرون ذلك من خالل الرياضيات والنظريات والتلسكوبات ويفتقرون حقا إلى
الجانب الروحي منه ...وهو ما أعتقد أنه المفتاح في إدراك أنه ليس كل ما نراه ونلمسه
ونسمعه ونختبره يجب أن يكون حول وضع العالمات وتصنيفها لفهم األشياء من خالل دماغنا
البشري المادي المحدود.
إجابة
برافو  ،لقد أدركت األمر بصورة صحيحة.
إن ما تراه في الكون المادي يتم إنشاؤه من خالل وعينا الفردي والجماعي الذي يعمل بالمعنى
المادي الذي يخلق الهولوغرام.
معظم العلماء عالقون في ما يمكن رؤيته ولمسه وشمه وقياسه  .هم يرفضون قبول أن كل هذه
األشياء المادية هي مجرد نتيجة نهائية لعملية طويلة من الوعي تخلق هذا "الواقع" لكي نحصل
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على تجارب مادية بينما نحن نتقدم في الطريق نحو الكمال .في حين أنهم يرفضون الواقع -
الوعي غير المرئي – فانهم لن يخرجوا أبدا ً من متاهات الجهل.
المشكلة هي أن الجانب الروحي للحياة قد ارتبط بالدين.
ً
حاجزا ال يمكن اختراقه بين الروحانية والعلم.
بنى كل من أبطال الدين والعلماء
وإلى أن يدركوا أنهم ينظرون إلى وجهي العملة نفسها  ،فإنهم لن يتقدموا أبدا ً.
السبب هو الخوف واألنا.
إن العلم مرعوب من فتح صندوق الدين (الروحانية في الواقع هي ليست تماما كالدين) ويجب
أن يبدأ من جديد  ،والدين يخشى أن يعترف بأن هنالك جانب مادي للروحانية.
لذلك كلهم يتشبثون بنظرياتهم غير الناضجة.
حتى الديانات ال تملك سوى جزء ضئيل من حقيقة ما يجري.
على كل حال ،لم نفقد كل شيء.
هناك الكثير من الناس مثلك ومثلي الذين يتعمقون في واقع الحياة ويحتارون في حقيقة ما
يجري.
هناك عدد من العلماء الذين يتم تدريسهم عن الواقع من قبل فريق خبراء فضائيون إيجابيون.
في نهاية المطاف  ،يجب أن يتم االنتقال من العلم السائد الى أن الكون كله جزء من بنية معقدة
متعددة الطبقات ناتجة عن وعي كل المخلوقات والبشر الذين عاشوا على اإلطالق  ،أو
يعيشون أو سيأتون فيما نسميه المستقبل والذي هو في الواقع (اآلن) مفصول بواسطة الوعي.
لذا  ،نعم  ،يتوسع الكون مع توسع الوعي.
ضع كل هذا مع بعضه البعض وستحصل على "هللا"  ،كل ما هو موجود.
ال أخرى – ال للعلماء.
بوب
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