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 اإليزوتيريك و محاضرة بعنوان : عشق التحّدي عامل أساس للتجّدد الحياتي
 منوعات اإليزوتيريك علوم ثقافة التلغراف teleghraph التلغراف 7102 يوليو، 22 

 قعش“ بعنوان محاضرة بيروت في مركزها في اإليزوتيريك علوم-البيضاء المعرفة أصدقاء جمعية نظمت – بيروت

 اإليزوتيريك علوم كزمر مؤسس – م( ب )ج مجدالني جوزيف الدكتور بحضور ،”الحياتي للتجّدد أساس عامل التحّدي

قدم االستاذ أنور السمراني مفاهيم جديدة حول أهمية التحّدي في الحياة، لما له من تأثير إيجابي  .العربي والعالم لبنان في

على صقل النفس البشرية من الداخل بغية تحقيق التوازن الحياتي الذي يوفّق بين الظاهر والباطن. كما وطرح المحاضر 

 ات الجديدة التي تواجه العلم، وتحديًدا قائمة المعضالت التي ال يزال يبحث عنها علم األعصاب، بحسب موضوعأيًضا التحّدي

(List of unsolved problems in neuroscience) على موسوعة Wikipediaوعلى رأس القائمة الثالثية اآلتية ،: 

بالخبرة، الفهم، الصحوة، التوثّب، اإلنتباه، وغيرها من ما هو أساس عالقة األعصاب  .(Consciousness) أّواًل: الوعي

كيف يحّول الدماغ المعلومات من الحواس إلى مفاهيم متناسقة، وخاصة  :(Perception) ثانيًا: اإلدراك …التساؤالت

أين  (Learning and Memory) وثالثًا: التعلّم والذاكرة …بصاحبها؟ ما هي القوانين التي تدير شؤون المدارك؟ إلخ

والقائمة تتابع لتشمل أسئلة ما زالت غامضة لدى العلم حول تطّور الدماغ،  …تُحفظ المعلومات؟ كيف للتعلّم أن يتطّور؟ إلخ

حريّة الرأي، النوم واألحالم، الحركة، االستيعاب والقرار، اللغة، األمراض، الذكاء، وغيرها من البنود التي نجد إجابات 

 :انتهت المحاضرة بثالثة استشهادات من أقوال د. جوزيف مجدالني .اإليزوتيريك –ان األشمل شافية عنها في علم اإلنس

تنفيذ التعليمات من دون المبادرة الفرديّة يُبقي المرء على المسار العادي للتطور، )بمعنى المبادرة الزامية لمن اراد  -1

ناها( من حياة المرء، بالتالي تتحّول التجربة إلى متاهة، غياب القرار يلغي التجربة )يلغي مع -2 .(الوصول إلى التفّوق

تكمن خارج نطاق  Inner Strengths القوى الداخلية -3 .()وتحّدي الجديد هو قرار بالدرجة األولى… فدوامة، فضياع

الخاصة بكّل  Comfort Zone تفاعلنا الحالي )لذلك يجب علينا أكثر تطبيق اإلرشادات، التي تطلقنا للخروج من الركود أو

ألّن األفكار القديمة ال تنفع، بل تأتي لصاحبها بالنتائج القديمة نفسها، من هنا أهميّة توسيع … امرئ بحسب أهدافه وطموحاته

كما ويجدر التنويه أنه باإلمكان االطالع على تفاصيل وافية حول علوم اإليزوتيريك عبر سلسلة مؤلفاتها التي فاقت  !الوعي

ى تاريخه بثماني لغات، كما يمكن تتبع نشاطات اإليزوتيريك ومحاضراته األسبوعية المجانية من خالل المئة كتاب حت

أو lebanon.org-www.esoteric  الدخول إلى موقع علوم اإليزوتيريك الرسمي على شبكة االنترنت على العنوان اآلتي

متابعة صفحة منتدى اإليزوتيريك على الفيسبوك، واإلنستغرام، والتويتر إضافة إلى مدونة اإليزوتيريك وقناة اليوتيوب 

 .الخاصة بعلوم اإليزوتيريك
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