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Abstrata
Eu estou muito acostumado com livros estranhos e pessoas especiais, mas Hawkins se destaca devido ao seu uso de uma técnica
simples para testar a tensão muscular como uma chave para a "verdade" de qualquer tipo de declaração qualquer-i. e., não
apenas para se a pessoa que está sendo testada acredita , mas se é realmente verdade! O que é sabido é que os povos mostrarão
respostas fisiológicas e psicológicas automáticas, inconscientes a apenas sobre qualquer coisa que são expor a — imagens, sons,
toque, odores, idéias, povos. Assim, a leitura muscular para descobrir seus verdadeiros sentimentos não é radical em tudo, ao
contrário de usá-lo como uma vara radiestesia (mais leitura muscular) para fazer "ciência paranormal".
Hawkins descreve o uso de diminuir a tensão nos músculos de um braço em resposta a aumentos na carga cognitiva, causando
assim o braço a cair em resposta à pressão constante dos dedos de alguém. Ele parece não saber que há um longo e vasto esforço
de pesquisa em curso em psicologia social referido por frases como ' cognição implícita ', ' automaticidade ' etc., e que seu uso
de ' cinesiologia ' é uma pequena seção. Além do tônus muscular (pouco utilizado), os psicólogos sociais medem o EEG, a resposta
da pele Galvanica e, mais freqüentemente, as respostas verbais a palavras, frases, imagens ou situações, às vezes, variando de
segundos a meses após o estímulo. Muitos, como Bargh e Wegner, levam os resultados para significar que somos autômatos que
aprendem e agem em grande parte sem a consciência via S1 (sistema automatizado 1) e muitos outros, como Kihlstrom e Shanks
dizem que estes estudos são faladas e somos criaturas de S2 (sistema deliberativo 2). Embora Hawkins parece não ter idéia,
como em outras áreas da psicologia descritiva do pensamento de ordem superior, a situação sobre "automaticidade" ainda é tão
caótica como era quando Wittgenstein descreveu as razões para a esterilidade e esterilidade de psicologia nos anos 30. No
entanto, este livro é uma leitura fácil e alguns terapeutas e professores espirituais podem encontrá-lo de uso.
Aqueles que desejam um quadro até à data detalhado para o comportamento humano da opinião moderna dos dois sistemas
consultar meu livros Falando Macacos 3ª Ed (2019), A Estrutura Lógica da Filosofia, Psicologia, Mente e Linguagem em Ludwig
Wittgenstein e John Searle 2a Ed (2019), Suicídio Pela Democracia,4aEd(2019), Entendendo as Conexões entre Ciência, Filosofia,
Psicologia, Religião, Política e Economia Artigos e Análises 2006-2019 (2019), Ilusões Utópicas Suicidas no 21St século 5a Ed
(2019), A Estrutura Lógica do Comportamento Humano (2019), e A Estrutura Lógica da Consciência (2019) y outras.

Eu estou muito acostumado com livros estranhos e pessoas especiais, mas Hawkins se destaca devido ao seu uso de uma técnica
simples para testar a tensão muscular como uma chave para a "verdade" de qualquer tipo de declaração qualquer-i. e., não
apenas para se a pessoa que está sendo testada acredita Mas, se é realmente verdade! Como pode qualquer pessoa sã acreditar
nisto? Como uma pessoa com mais de 50 anos experiência adulta com ciência, psicologia, filosofia, religião e vida eu não
encontrá-lo de todo credível que é ainda altamente confiável sobre as crenças da pessoa e não há nenhuma chance de conhecer
a realidade desta forma. O que é sabido é que os povos mostrarão respostas fisiológicas e psicológicas automáticas, inconscientes
a apenas sobre qualquer coisa que são expor a — imagens, sons, toque, odores, idéias, povos. Assim, a leitura muscular para
descobrir seus verdadeiros sentimentos não é radical em tudo, ao contrário de usá-lo como uma vara radiestesia (mais leitura
muscular) para fazer "ciência paranormal".
A cinesiologia, também conhecida como cinética humana, é o estudo da movimento. Estudos de cinesiologia fisiológicos,
mecânicos (tônus muscular), e mecanismos psicológicos como índices de estado mental e físico das pessoas e muitas vezes usa
exercícios de movimento como terapia. No entanto, Hawkins (sem dizer isso) está usando o termo para se referir a uma aplicação
muito estreita de Cinesiologia — o uso de diminuir a tensão nos músculos de um braço em resposta a aumentos na carga cognitiva
(ou seja, menção de alguma pessoa, evento ou objeto), o que causa o assunto a ser distraído por questões intelectuais ou
emocionais, diminuindo assim a tensão muscular e fazendo com que o braço a cair em resposta à pressão constante dos dedos
de alguém. Hawkins parece não saber que há um longo e vasto esforço de pesquisa em curso em psicologia social referido por
frases como ' cognição implícita ', ' automaticidade ' etc., e que seu uso de ' cinesiologia ' é uma pequena seção. Além do que o
tom do músculo (realmente usado infrequëntemente) os psicólogos sociais medem EEG, resposta galvânica da pele e o mais

freqüentemente respostas verbais às palavras, às sentenças, às imagens ou às situações às vezes que variam de segundos a
meses após o estímulo.
Foi apenas por acaso que eu li o livro de Hawkins depois de ler vários livros e dezenas de artigos recentes sobre cognição implícita
e ficou muito surpreso que ele usa-lo como uma chave para o universo-ou seja, a "natureza definitiva da realidade" e tenho
certeza que as centenas de pesquisadores ativo seria igualmente espantado. Relaciono sua prática espiritual com o trabalho
contemporâneo sobre cognição implícita.
Uma questão importante na maioria das pesquisas contemporâneas sobre a cognição social implícita é o grau em que é
automático ("inconsciente") e o que constitui "evidência" para isso. Centenas de papéis e dezenas de livros apareceram em
apenas os últimos anos com confusão maciça e debates muitas vezes acrimonioso. Muitos, como Bargh e Wegner, levam os
resultados para significar que somos autômatos que aprendem e agem em grande parte sem a consciência via S1 e muitos outros,
como Kihlstrom e Shanks dizem que estes estudos são imperados e somos criaturas de S2.
Embora Hawkins parece não ter idéia, como em outras áreas da psicologia descritiva de pensamento de ordem superior, a
situação sobre "automaticidade" ainda é tão caótica como era quando Wittgenstein descreveu as razões para a esterilidade e
esterilidade de psicologia nos anos 30.
Muitas vezes, a questão é afirmado por pesquisadores e filósofos em termos de sistema 1 e sistema 2 funcionando-uma divisão
muito útil, mesmo indispensável de comportamento (intencionalidade) em nosso reptiliano primitivo automatizado, não
reflexivo S1 e nosso maior cortical funções deliberativas conscientes do primata de S2. Como observado em meus outros
comentários, esta divisão foi pioneira pelo filósofo Ludwig Wittgenstein na década de 1930, embora ninguém percebeu isso.
Estou bastante familiarizado com a mediação e os fenômenos da iluminação (ver a minha opinião sobre a autobiografia de Adi
da ' o joelho da escuta ') e estou disposto a aceitar Hawkins ' alegação de estar neste grupo rarefeito (muitas vezes é dito que
sabemos de menos de 1000 iluminado pessoas em toda a história humana). Eu também posso aceitar que ele pode ter sido um
"terapeuta" muito eficaz que ajudou muitas pessoas e, claramente, ele é altamente inteligente. Isso não me faz aceitar suas
muitas afirmações questionáveis ou claramente falsas sobre os fatos do mundo. Eu também estou (com base em uma vida de
estudo da ciência e da filosofia) muito cético sobre a relevância do caos, atratores, teoria da complexidade, computação, etc.
para o estudo do comportamento humano (ver meus comentários e livros sobre Academia.edu, philpapers.org, researchgate.net,
vixra.org, libgen.io, B-Ok.org, Amazon etc.), reivindicações que são feitas frequentemente por cientistas também. Implicito
pesquisa cognição envolve a mistura horrível usual de factual verdadeiras ou falsas questões científicas sobre as funções
cerebrais causais (a mente S1), com aqueles sobre como funciona a linguagem (ou seja, a mente, que, como Wittgenstein
mostrou-nos 3/4 de um século atrás, é o comportamento público-a mente S2)-outros temas que eu cobri extensivamente em
meus comentários.
Então, Hawkins faz muito de sua leitura muscular e eu tenho certeza que muitas vezes funciona bem, mas há um grande erro
lógico aqui. Independentemente do que diz sobre as crenças da pessoa que está sendo testada, claramente não diz nada sobre
o mundo em si. Então, eu respeito Hawkins e seu trabalho terapêutico, mas, com a vasta gama de abordagens para a cura
espiritual e emocional, há muitas escolhas. E é uma coisa a ser tratada por um mestre iluminado-cuja própria presença (ou
mesmo o pensamento deles) pode ser galvanização, e completamente outra a ser tratada por uma pessoa comum. De longe, a
melhor fonte de livros, áudios e vídeos de um mestre iluminado no trabalho são os de Osho (Bhagwan Shree Rajneesh) que estão
disponíveis para comprar ou gratuitamente na rede em vários sites. Ele fez terapia em milhares em um momento na ocasião e
criou a Comunidade terapêutica mais notável de todos os tempos ao seu redor. Embora ele se foi, seus terapeutas ainda praticam
em todo o mundo, e suas obras podem ser transformadoras.
Hawkins tem outros livros que têm muitas críticas favoráveis para que aqueles profundamente interessados podem consultálos.

