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في سياق نشاطات مركز علععوم اليزوتيريععك الول فععي لبنععان والعععالم
العربي في بيعروت ،كعان متتبعععو علععم اليزوتيريععك ورواد مركعزه علعى
موعععد مععع محاضععرة سععباقة للععدكتور جوزيععف مجععدلني )ج ب م( –
مؤسععس مركععز علععوم اليزوتيريععك الول فععي لبنععان والعععالم العربععي،
س بين الجسام الباطنية والجسد".
بعنوان":مواقع التما س
س ‘ ودورها بيععن
جاء في المحاضرة شرح وافر حول ماهسية ’مواقع التما س
الجسام الباطنية )أو أجهزة الوعي في الكيان النساني( والجسد ،حيث
س فععي الكيععان
أ س
ن "التجسععيد المععاسد ي القععرب لمععا تعنيععه مواقععع التمععا س
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النساني ،فهو في نقاط التواصل )أو التشابك  (synapsis -بين الخليا
ي بين خليا الجسععد وذبععذبات
العصبية ،"...وهي تتمثل في كل تفاعل ح س
الجسام الباطنية ،أهمهععا حركععة دوران الشععاكرات فععي الهالععة اليثيريععة
المحيطة بالجسد.
دم الدكتور مجدلني في سياق المحاضععرة أسععرار حععول الصععحة
كما وق س
الجسععدسية والنفسععسية حيععث عععسر ف هععذه الخيععرة )الصععحة الجسععدسية
والنفس سية( بانسيابية عبور نبض الحياة في الكيان .وذلك بخل ف المععرض
س بيععن الجسععام الباطنيععة
كحالة معاكسة لما تقععدم .مضععي ف
فا أ س
ن "التمععا س
مععا
والجسد متحرك وليس نقطة جامدة ،وهو نبض يضج بجوهر النور" .أ س
س المععذكورة وبالتععالي انتعععاش
عن الوسائل العملسية لتعزيز مواقع التما س
الجسد بالصحة الجسدية والباطنية مفعا ،فقد ذكر الدكتور مجدلني على
سبيل المثال ل الحصر" :التوازن الحياتي العام ،الفكر المتجععدد ،المععرح
الذاتي كما نشر المرح بين الخرين ،تجنعب كعل أشعكال الهعدر ،كالهعدر
الفكر ي والحياتي .فيما أخطرها هدر الوقت".
هذا غيث من فيض ما ورد في هذه المحاضرة النوعسية السباقة فععي مععا
كشفته من معرفععة إنسععانسية .كمععا وتلهععا حععوار شععيق عب بععر عععن تفاعععل
الحضععععععععععععععور مععععععععععععععع الموضععععععععععععععوع المطععععععععععععععروح.
في الختام نشير إلى أنه بالمكان الطلع علععى التفاصععيل الوافيععة عععن
علوم اليزوتيريك عبر سلسلة مؤلفاتها الععتي فععاقت المئععة كتععاب حععتى
تععاريخه فععي يثمععاني لغععات .كمععا يمكععن تتبععع نشععاطات اليزوتيريععك
ومحاضراته السبوعية المجانية من خلل الدخول إلى موقع اليزوتيريك
الرسععمي ومواقععع التواصععل الجتمععاعي المعتمععدة )www.esoteric-
 ،lebanon.orgصفحة منتدى اليزوتيريك على الفيسبوك أو التويععتر أو
النستغرام أو مدونة علوم اليزوتيريك(.

