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في سياق نشاطات مركز علققم اليزوتيريققك الول فققي لبنققان والعققالم العربققي فققي بيققروت، ألقققى
ييققةّ ييةّ بعنققوان: "علقققةّ الطاقققات الباطن المؤسس الدكتور جوزيف مجدلني (ج ب م) محاضرة نوع
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بالقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققذكاء النسقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققاني".
 

يل وتسققتميله المققور الغيبيققةّ. ين ما من إنسققان إ أشار الدكتور مجدلني في مستهل المحاضرة إلى أ
يلققعّ علققى ممققا مققا... لكققن المط ييققةّ يو ععد نفسه بتفتيح الطاقات الباطن يل وي عع إلى المعرفةّ إ وما من سا
مفا يسعى إليه علققى درب المعرفققةّ... ل ييةّ ليس هد ين تفتيح الطاقات الباطن علم اليزوتيريك يدرك أ
ييةّ لم تكن في الصأل سوى وسيلةّ لتحقيق الرؤيةّ الشموليةّ في الوجود. ين الطاقات الباطن ييما وأ س
ييما فقي مل من مقدرة خارقةّ فقي النسقان فتتجلقى فقي "القذكاء النسقاني، ل سق وإن كان هناك فع
ييققققا كققققان هققققذا الوجققققود".  تحقيققققق الفهققققم البققققاطني لحقيقققققةّ الوجققققود كحققققال وعققققي أ

كما واستفاض الدكتور مجدلني في تقديم أهم النقاط القتي تسقاعد السقاعي إلقى المعرفقةّ علقى
يوهّ ببعض المسلكيات التي تققؤدي إلققى انسققداد ييما الذكاء النساني، ون ييةّ ل س تفتيح الطاقات الباطن
ييققةّ وعلققى رأسققها الفققراغ الفكققري. تتققح الطاقققات الباطن ييققةّ وبالتققالي تعطققل تف القنققوات الفكر

 
ييق وسققط ييققةّ والققتي عقبهققا حققوار شقق يما ورد في هذهّ المحاضققرة النوع ما تقدم هو لمحةّ مقتضبةّ ع
حشققققققققققققد مققققققققققققن متتبعققققققققققققي علققققققققققققم اليزوتيريققققققققققققك ورواد مركققققققققققققزهّ.

 
ين للدكتور جوزيف مجققدلني (ج ب م) مؤلققف بعنققوان "تعققرف كما ويجدر التنويه في هذا السياق أ
يصأققل إليققه المققرء عققبر التفكيققر فالسققتنتاج، ييز بين الذكاء البشققري، الققذي يتو إلى ذكائك" والذي يم
والذكاء النساني (بمعنى الفهم الداخلي المباشر) وليد أحاسيس وتفاعلت تربققط النتائققج بأسققبابها
والذي يتخطى المحسوسات... كما ويضم الكتاب من جملةّ ما يضم تمارين تطبيقيةّ لشحذ الققذكاء
ييقققققققققققققققققققققققققققققققققققققا، لمقققققققققققققققققققققققققققققققققققققن يرغقققققققققققققققققققققققققققققققققققققب. حيات

 
ينققه بالمكققان الطلع علققى التفاصأققيل الوافيققةّ حققول علققم اليزوتيريققك عققبر نشير في الختام إلققى أ
سلسلةّ مؤلفاته التي فاقت المئةّ كتاب حتى تاريخه في ثمققاني لغققات. كمققا يمكققن تتبققعّ نشققاطات
اليزوتيريك ومحاضراته السبوعيةّ المجانيققةّ مققن خلل الققدخول إلققى موقققعّ اليزوتيريققك الرسققمي

)www.esoteric-lebanon.orgومواقعّ التواصأل الجتماعي المعتمدة (
، صأفحةّ منتدى اليزوتيريك على الفيسبوك أو التويتر أو النستغرام أو مدونةّ علم اليزوتيريك.

http://www.esoteric-lebanon.org/

