
 

 يالجزء السابع" بقلم د جوزيف مجدالن -محاضرات في االيزوتيريك "

 

5201-04-02 

909:4 

-صذس زذٌثًب ضًٍ سهسهخ ػهٕو ثبطٍ االَسبٌ

االٌضٔرٍشٌك انكزبة انسبدي ٔانخًسٌٕ ثؼُٕاٌ  

" الجزء السابع -هحاضراث في االيزوتيريك "

ثمهى د خٕصٌف يدذالًَ )ج ة و(. ٌضّى انكزبة 

صفسخ يٍ انسدى انٕسظ، يُشٕساد  821

 أصذلبء انًؼشفخ انجٍضبء، ثٍشٔد.

رمذو ػهٕو ثبطٍ االَسبٌ ‘ هحاضراث في االيزوتيريك’يٍ سهسهخ ‘ الجزء السابع’فً 

ّٕسغ زمبئك ػهًٍخ خبفٍخ ٔكشٕفبد يسزمجهٍخ فً ٔلبئغ زٍبرٍخ، رسزجك انضيٍ انسبنً ٔر

 آفبق انفكش فً يب ْٕ غٍش يؼهٕو، ثبَزظبس اكزشبفّ فً انًسزمجم انمشٌت.

ًّك انكزبة فً أسشاس انكٌٕ: فً األثٍش   فً ضٕء يؼشفخ االٌضٔرٍشٌك انكٍَٕخ، ٌزؼ

ٔطجٍؼزّ، ٔرأثٍشِ فً اإلَسبٌ ٔرأثّشِ ثّ؛ ٌؼبنح أسشاس انسٍبح فً انًبء ٔانٕٓاء 

ٔػاللزّ ثبنضٕء؛ ػهى يصذس انطجٍؼخ ٔسّش  ٔانًبدح؛ ٌهمً انضٕء ػهى كُّ انُٕس

ركٌٍٕ انكٓشثبء ٔانُبس، ٔانؼاللخ ثًٍُٓب؛ كزنك ػاللخ انضٕء ٔاألثٍش ثبنهٌّٕ؛ ٔػاللخ 

 انٕٓاء ثبألثٍش ٔانًٍبِ...

ٌ انزثزثخ، ََِٔست            ّٕ ب رزك ًَّ ٌٔمّذو انكزبة أًٌضب خًسخ سسٕو ثٍبٍَخ، رششذ ي

 فٍٓب. فبنًسزمجم سٍكٌٕ ػهى انزثزثخ ثبيزٍبص. انًبء ٔانٕٓاء ٔانضٕء ٔاألثٍش

ْزا انكزبة كبشف فً يسزٌٕبرّ، ٔاضر فً خشأرّ، ٔػًٍك فً يغضاِ،           

... إضبفخ إنى ثبلخ  ًّ ٔاألْى أَّ يُطمً زٍبرً ٌُمم انمبسئ إنى سثٕع انًسزمجم انجٓ

انشخصٍخ ػًهٍخ رُّٕسغ انٕػً ٔرشرمً ثبنزكبء ٔرصمم -يخزبسح يٍ يٕاضٍغ زٍبرٍخ



"الحاضر يُولي علً هريد الىعي تحىيل األلن في نفسه الً هعاناة  انجششٌخ... إر إٌ
عبر تفعيل االرادة... والسعي هن خاللها لىعي صفاث النفس التي توثل هركز األلن. 
كل ذلك يعني رفع هستىي الوىاجهت كوقدرة نفسيت فاعلت داخليت... ويعني أيًضا 

 .حكيوت خارجيًا..."اكتساب خبرة الوىاجهت ال

"يب ًْ يشاخغ االٌضٔرٍشٌك؟ يٍ اٌٍ ٌسصم ػهى يؼشفزّ انفشٌذح؟ ٔيٍ اٌٍ ٌمزطف 

يؼشفزّ انُبدسح؟". ْزِ االسئهخ ٔغٍشْب انزً نطبنًب أدْشذ انًسزًؼٍٍ ٔزٍّشد 

االرْبٌ زٕل ػطبءاد ػهٕو االٌضٔرٍشٌك انًزُٕػخ انًٕاضٍغ ٌدٍت ػُٓب انكزبة 

"علىم االيزوتيريك، أهي هصدر أم هرجع، أم هي  ثؼُٕاٌ:أًٌضب فً يسبضشح َٕػٍخ 

 .تراث الوعرفت الحق وأصالتها"

كزبة يسزمجهً ثبيزٍبص ٌؼزًذ اسهٕة  الجزء السابع" -"هحاضراث في االيزوتيريك 

انسٓم انًًزُغ نكشف أسشاس انًؼشفخ االَسبٍَخ... كزبة خذٌش ثبنمشاءح ثأسهٕثّ انسهس 

 ٔانًًزغ.
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