
 
الدكتور جوزيف مجدالني، مؤسس مركز علوم اإليزوتيريك في لبنان والعالم العربي، يوقع مؤلفاته 

 06ضمن معرض بيروت العربي الدولي للكتاب الـ

   

 
 2102ديسمبر -كانون األول  2موجز للصحافة/ -بيال 

حقائق وكشوفات في “ الدكتور جوزيف مجدالني اصداراته الجديدة بعنوان بيال، يوقّع –21في إطار فعاليات معرض بيروت العربي الدولي للكتاب  

، ومؤلفات أخرى في اللغة “الجزء الثامن-محاضرات في اإليزوتيريك “، (الطبعة الرابعة) ”!غذاء الجسد، متى يكون تغذية للنفس“، “مطلق الوجود

علوم -ديسمبر في جناح منشورات أصدقاء المعرفة البيضاء –كانون األول  2العربية وعدد من اللغات األجنبية. وذلك يوم الجمعة الواقع في 

 .اإليزوتيريك. والدعوة مفتوحة للجميع

أنّه ال يكشف حقائق وجودية فحسب، بل يأخذ القارئ في رحلة جوفيّة استكشافية ليتعّرف إلى  ”حقائق وكشوفات في مطلق الوجود“ أقل ما يُقال في 

منها التي اكتملت بالحياة، ومنها التي خلعت عنها الحياة … الكون مجموعة كواكب وأنظمة ومجرات“ نظام الشمسي حيث أنأسرار الخلق والكون وال

 .“ومنها التي ال تزال عذراء بتواًل … حتى انطفأت وصارت ذكرى في تاريخ الفضاء

إليها، فهو إنارة السبيل ألن يكون المرء طبيب نفسه حين تدعو  في طبعته الرابعة المنقحة والمضاف “!غذاء الجسد، متى يكون تغذية للنفس“ أّما 

فالكتاب يتضمن خالصة أبحاث ودراسات موسعة في ضوء ما تقدمه … الحاجة، إلى أن يحين الوقت فيصبح مرشد ذاته وبالتالي سيد وقته ومصيره

مبسط وعملي. كما  وذلك بشكل… لناحية االهتمام بالناحية النفسية الباطنية اإليزوتيريك في سبيل بناء اإلنسان قلبًا وقالبًا، نفًسا وجسًدا،-علوم الباطن

ألّن العقل هو الذي يسيّر  .“الجسم السليم من العقل السليم“ ال تظهر الحقيقة كاملة، واألصح أن نقول ”العقل السليم في الجسم السليم“ ويوضح أّن مقولة

 !!!الجسد وليس العكس

الجديد الذي يكشف سّر نشوء الحياة والذي ستتّجه  -القارئ إلى علم الذبذبة، هذا العلم القديم ”الجزء الثامن-اإليزوتيريك  محاضرات في“ فيما يعّرف 

فهذا العلم سيكون الشغل الشاغل لإلنسان في حياته العملية واالجتماعية، ال سيّما وأّن علم … إليه األبحاث العلمية والعلوم األكاديمية في المستقبل

ي منتهى أمره، فعلم الذبذبة ف لذبذبة سيوّجه العلوم نحو المنحى اإلنساني، نحو القيم اإلنسانية ونحو باطن الوعي، الكتشاف ما غفلت عنه العلوم سابقًا. ا

ب اإلنسان أكثر إلى نفسه، وأكثر إلى الطبيعة“  …‘ا الباطنتكنولوجي’، ما يسّرع في عجلة تطور وعي البشرية وهي تنطلق من دعائم “يقرِّ
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