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 ”الباطن أحاديث مع مقارنة الروح حديث“ بعنوان: وةند في اإليزوتيريك علوم
 أحاديث مع مقارنة الروح حديث: “ألقى الدكتور جوزيف مجدالني مؤسس مركز علوم اإليزوتيريك األول في لبنان والعالم العربي، ندوة بعنوان

 أحاديث تنشط الشفاه، تصمت وحين صمتها. مدلول في الروح صوت إلى صغاءاإل هو حديث، وأبلغ كالم أرقى ن  إ“ ، استهلها بالقول“الباطن

ر تعبيًرا كاماًل، حيث يصّح القول    .“األصيل الكيان إيقاع لبث   الباطن في سياق الندوة أوضح د. مجدالني أّن حديث الروح هو كالم السكون المصوَّ

 في ذبذبات تحقق ترددات، تتغلغل في تفاعالتها في توسع في أبعاد الكيان فيما يسمى إنّه )حديث الروح( شيفرة تعبير انبعاثات النور وهي تتدرج
تنقل حقائق النور التي تعاينها في عوالمها الى مجمل أبعاد الكيان، منها  ‘ذبذبية نورانية ’مضيفًا أّن تلك األحاديث تعمل كحواس .“الباطن أحاديث“

جميعها حاالت لم تعد تدركها النفس … ألصوات الداخلية، باإلضافة إلى ما تظهره الرؤيا والبصيرةصوت الضمير، كالم المعلم الذاتي، الحدس، ا

 أحاديث يحوي ”محيط“ أّما عن عالقة حديث الروح بأحاديث الباطن، فقد نّوه المحاضر بأّن حديث الروح هو   .البشرية بسبب وجود السلبية فيها

 صحة تكشف التي الكذب آلة”، مشبهًا الضمير مجازيًا بـ”والمحبة اإلرادة بعدي   بين اللُّحمة تكثف نبضك الضمير، صوت ينبثق فمنه ،كافة الباطن

 .“الكيان في الصدق

نسانية إ ختم د. مجدالني بأّن حديث الروح وصوت الضمير وكالم الُمعلّم الذاتي يعملون مجتمعين كثالثية تعبير، يُتَرجم في حاالت الصفاء كأفكار 

  .وعقب الندوة حوار شيّق وسط حشد من متتبعي علوم اإليزوتيريك .ميق بالسالم الداخليوشعور ع
ه بسبع خنشير في الختام أنه باإلمكان اإلطالع على التفاصيل الوافية عن علوم اإليزوتيريك عبر سلسلة مؤلفاتها التي فاقت المئة كتاب حتى تاري

راته األسبوعية المجانية من خالل الدخول إلى الموقع اإللكتروني لغات. كما يمكن تتبع نشاطات اإليزوتيريك ومحاض

، أو صفحة منتدى اإليزوتيريك على الفيسبوك أو التويتر أو اإلنستغرام أو مدونة علوم : lebanon.org-www.esotericالرسمي

 .اإليزوتيريك وقناة اليوتيوب الخاصة بها
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