
 

 

 ”بحث في العالقة القائمة بين الرقم واللون والشعاع البشري“علوم اإليزوتيريك في محاضرة بعنوان 
 7102, 4يوليو  بتاريخ 

 

 بحث في العالقة القائمة بين الرقم واللون والشعاع“علوم اإليزوتيريك في مركزها في بيروت محاضرة بعنوان -نظمت جمعية أصدقاء المعرفة البيضاء

 .سس مركز علوم اإليزوتيريك في لبنان والعالم العربيمؤ –، بحضور الدكتور جوزيف مجدالني )ج ب م( ”البشري

ك من خالل وذل –الذي يمثل تراتبية المواليد بين إخوتهم -قدمت المهندسة ندى شحادة معّوض بحثًا شيّقًا حول العالقة بين الرقم واللون والشعاع البشري 

الكونية  األشعة اللونية-علم األلوان“، ”علم األرقام وسر الصفر“نذكر منها  الربط بين عدة كتب من سلسلة علوم اإليزوتيريك للدكتور جوزيف مجدالني

من حقيقة أّن علم االرقام يشابه علم االلوان من ناحية أن كل “إنطلق البحث  .”تعّرف الى الحب”و” األشعة الروحية اإلنسانية البشرية“، ”واالنسانية

، فقد حوى وبما أن الكيان يحوي الذبذبات… لذلك تعتبر االلوان تجسيد ذبذبات الوعي… لتذبذب تلكمستوى تذبذب يتجّسد في لون محّدد يتناسب ودرجة ا

ان، وصارت في الكي االلوان التي تجّسد تلك الذبذبات. كذلك االمر بالنسبة إلى األرقام، بالتالي تواجدت االرقام )حركة الذبذبة ضمن معادلة رقمية معينة(

كما كشفت المحاضرة عن عالقة األرقام  .”مثلما تُعرف درجة الوعي من خالل اللّون الذي يجّسدها… الرقم الذي يمثلها طبقة الوعي تُعرف من خالل

ن سواه. وواأللوان بالصفات السلبية لكل شعاع بشري )أي بحسب تراتبية المواليد بين إخوتهم(، وأسباب بروز تلك الصفات بالتحديد في شعاع معيّن د

)إعداد وتنسيق ج ب م( وعالقته باللون األبيض ” علم األرقام وسر الصفر“رة أيًضا إلى سّر الصفر كما شرحه كتاب اإليزوتيريك وتطّرقت المحاض

 …وُمهّمة الشعاع الروحي على كوكب األرض

لغات، كما  لمئة كتاب حتى تاريخه بسبعيجدر التنويه أنه باإلمكان االطالع على تفاصيل وافية حول علوم اإليزوتيريك عبر سلسلة مؤلفاتها التي فاقت ا

ى ليمكن تتبع نشاطات اإليزوتيريك ومحاضراته األسبوعية المجانية من خالل الدخول إلى موقع علوم اإليزوتيريك الرسمي على شبكة االنترنت ع

غرام، والتويتر إضافة إلى مدونة اإليزوتيريك على الفيسبوك، واإلنست أو متابعة صفحة منتدى lebanon.org-www.esotericالعنوان اآلتي

 .اإليزوتيريك وقناة اليوتيوب الخاصة بعلوم اإليزوتيريك
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