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في سياق نشاطات مركز علوم اليزوتيريلك الول فللي لبنلان والعلالم العربلي فللي بيللروت، كلان متتبعلو عللم
اليزوتيريك ورواد مركزه على موعد مع محاضللرة سللباقة للللدكتور جوزيللف مجللدلني (ج ب م) – مؤسللس
سس بيللن الجسللام الباطنيللة مركز علللوم اليزوتيريللك الول فللي لبنللان والعللالم العربللي، بعنللوان:"مواقللع التمللا
والجسللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللد".
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سس ‘ ودورها بين الجسللام الباطنيللة (أو أجهللزة الللوعي جاء في المحاضرة شرح وافر حول ماهسية ’مواقع التما
سس في الكيللان النسللاني، سن "التجسيد الماسد ي القرب لما تعنيه مواقع التما في الكيان النساني) والجسد، حيث أ

سي بينsynapsisفهو في نقاط التواصل (أو التشابك -  ) بين الخليا العصبية..."، وهي تتمثل في كل تفاعل ح
 خليا الجسد وذبذبات الجسام الباطنية، أهمها حركة دوران الشاكرات في الهالة اليثيريللة المحيطللة بالجسللد.

سر ف هللذه كما وقسدم الدكتور مجدلني في سللياق المحاضلرة أسللرار حلول الصللحة الجسللدسية والنفسللسية حيلث علل
الخيرة (الصحة الجسدسية والنفسسية) بانسيابية عبللور نبللض الحيللاة فللي الكيللان. وذلللك بخل ف المللرض كحالللة
سس بين الجسام الباطنية والجسللد متحلرك وليلس نقطللة جاملدة، وهلو نبلض سن "التما معاكسة لما تقدم. مضيففا أ
سس المذكورة وبالتالي انتعاش الجسد بالصللحة سما عن الوسائل العملسية لتعزيز مواقع التما يضج بجوهر النور". أ
فعا، فقد ذكر الدكتور مجدلني على سبيل المثال ل الحصر: "التوازن الحياتي العام، الفكر الجسدية والباطنية م
المتجدد، المرح الذاتي كما نشر المرح بين الخرين، تجنب كل أشكال الهدر، كالهدر الفكللر ي والحيللاتي. فيمللا
أخطرهلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللا هلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللدر اللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللوقت".

هذا غيث من فيض ما ورد في هذه المحاضرة النوعسية السباقة في ما كشفته مللن معرفللة إنسللانسية. كمللا وتلهللا
حللللللللوار شلللللللليق عببللللللللر عللللللللن تفاعللللللللل الحضللللللللور مللللللللع الموضللللللللوع المطللللللللروح.

في الختام نشير إلى أنه بالمكان الطلع على التفاصيل الوافية عن علوم اليزوتيريللك عللبر سلسلللة مؤلفاتهللا
التي فاقت المئة كتللاب حللتى تللاريخه فللي يثمللاني لغللات. كمللا يمكللن تتبللع نشللاطات اليزوتيريللك ومحاضللراته
السبوعية المجانية من خلل الدخول إلى موقع اليزوتيريك الرسمي ومواقع التواصل الجتماعي المعتمللدة (

www.esoteric-lebanon.orgصفحة منتلدى اليزوتيريلك عللى الفيسلبوك أو التويلتر أو النسلتغرام أو ،
مدونة علوم اليزوتيريك).


