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”غذاء الجسد، متى يكون تغذية للنفففس!صدر حديثثا ضمن سلسلة علوم اليزوتيريك كتاب بعنوان “

بطبعللة رابعللة منقحللة ومضللاف إليهللا، بقلللم الللدكتور جوزيللف مجللدليني (ج ب م)- مؤسللس مركللز علللوم

اليزوتيريك في لبنان والعالم العربي- ضمن منشورات أصدقاء المعرفة البيضاء بيللروت. ويتضللمن الكتللاب
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عديدة هي المؤلفات التي تتطرق إلى شؤون الغذاء والتغذية، لكن أي منها لم يتطرق إلى دور الغللذاء

في تفتيح باطن الينسان، أو إلى تقنيات وارشادات تحقق تغذية الجسد والنفس معثا كهللذا الكتللاب، مللن منطلللق

نن الصحة السليمة هي كنز الينسان وهي وقود النفس والباطن مثعا… أ

” هو إينارة السبيل لن يكون المرء طبيب ينفسه حين تللدعو الحاجللة،غذاء الجسد، متى يكون تغذية للنفس!”

ه ومصليره… فالكتلاب يتضلمن خلصلة أبحلاث إلى أن يحين الوقت فيصبح مرشلد ذاتله وبالتلالي سليد وقت

ثسللا ودراسات موسعة في ضوء ما تقدمه علللوم البللاطن-اليزوتيريللك فللي سللبيل بنللاء الينسللان قلثبللا وقالثبللا، ينف

وجسثدا، لناحية الهتمام بالناحية النفسية الباطنية… وذلك بشكل مبسط وعملي.

نن مقولة “ الجسففم” ل تظهر الحقيقة كاملللة، والصللح أن ينقللول “العقل السليم في الجسم السليمكما ويوضح أ

“. لنن العقل هو الذي يسنير الجسد وليس العكس!!!السليم من العقل السليم

وتتساءلون كيف يؤثر الغذاء في النفس؟!

نن للطعمللة أبخللرة ل تتفاعللل مللع وهذا ما يشرحه اليزوتيريك في هذا المؤلف الول من ينوعه. إذ يخبرينللا أ

الجهللزة الداخليللة فقللط، بللل هللي تتفاعللل مللع الناحيللة اللمنظللورة فللي الكيللان أي مللع أجهللزة الللوعي فيلله.

فلالمغذيلات تحوي ذبذبلات من الطبيعة ل سيملا مفن الطلاقففة الطبيعيففة الحيلاتيففة والفتي تقففوم بفدور فععفلال ففي“

تغذية الهلالة اليثيرية، أو الورا- الحقل الكهرومغنطيسي المحيط بلالجسد، والذي يمثففل جسففم الصففحة فيففه،

ضضلا معيلار صحة البلاطن في الكيلان ككل” .وهي أي

“من أصل سنسكريتي وتعنففي، حيث يشير أنينهاSOH-HAكما ويتطرق هذا المؤللف إلى تفسير كلمة صحة

عن الهفواء محمفل بطلاقفة الحيفلاة ويفدخل إلفى الجسفم شفهيضقلا بصفوت النننفس والنتننففس (الصفحيح). بلاعتبفلار أ

SOHضرا بصوت .ومن هففذه الكلمففة تشففعبت النغمففلات الصففوتية أو المففلانترا الففتي يرددهففلاHA، ويخرج زفي

اليوغيون في خلواتهم لضبط عملية التنفس ووعي مسرى الهواء داخل أجسلامهم”.

ثحا ثضللا شللر كما ويتضمن الكتاب كشثفا حول الينسان والطبيعة والحيوان في العصللور الولللى للرض… وأي

إبلان ذلفك المسفتقبل سفيكتمل النبفلاتلعلقة الينسان المستقبلية بالطبيعة. إذ يكشف الكتاب في طياته إلى أنينه “

بمكونلاته الغذائية التي تفيد الجسد والجسلام البلاطنية. وسيتعلم النسففلان الطريقففة النسففب لتحضففير الطعففلام

بهدف الفلادة القصوى من الغذاء المركز فيه، والذي سيقوي التركيز الذهني ويعمق التأمل البلاطني ويجلففو

“…الطلاقلات النفسلانية



ثرا حول طاقللة البراينللا أو طاقللة الحيللاة، مصللدرها، أيللن توجللد؟! ثحا وفي إضافة إلى ما تقدم، يحوي الكتاب شر

وكيفية الستفادة العملية منها.

” يتطرق، من جملة مواضلليعه الفريللدة، إلللى فوائللد الصللومغذاء الجسد، متى يكون تغذية للنفس!“

عن الصففوم عففن الطعففلام ولففو ليففوموإلى النظافة الداخلية والخارجية في آن… إذ يسلط الضوء على حقيقللة ” أ

واحد في الشهر على القل، أمر مفيد للجميع شرط أعل يدخل الجسم غير الملاء فقط. فلالنقطففلاع عففن الطعففلام

لام ر الجس ذلك تطهي س… وك لاز التنف ي جه لاء وف دة والمع ي المع لا ف ضص يعني حصول تنظيف ذاتي خصو

ة وفير الراح ذهني وت فلاء ال داخلي والص دوء ال فلاء اله ى إض لافة إل ة… إض البلاطنية من الترسبلات الذبذبي

الجسدية العميقة…”.

ثل لم تجرؤ مؤلفات التغذية المتنوعة على طرحه: هل يمكن التوصللل الللى بشللري ل كما ويطرح الكتاب سؤا

يعرف المرض؟ وماذا عن خواص اللوان في الفاكهة والخضروات والنبات والثمللار؟! وهللل يمكللن الفللادة

منها؟!

يناهيكم عن اللوائح التفصيلية المدرجة في الكتللاب بمللا يفللوق المئللة صللنف غللذائي مللن خضللراوات وفاكهللة

وحبوب ومنتجات ينباتية وحيواينية وسواها وما تحتويه من مغذيات.

كل هذا وغيره يجيب عنه الكتاب بما يتضمنه من ينظام غذائي ومعارف إينساينية متقدمة حول الجسللد والنفللس

والعقل والطبيعة.

فإلى رحلة موفقة ينحو الصالة في التغذية… والصالة في كل شيء…

راينيا فرح
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