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تطبيقي حياتي عملي مي نبيلة التي تقدم معرفة االنسان في منھج علأكيد بوجود ھذه العلوم ال تامة وعلم

  …وعمالني

واألغربأّن انجازات اإليزوتيريك وما يقدمه من جديد المعرفة لم يسبق أن …ونستكمل بالقول، إنَّ ما ُذكر مدھٌش بالفعل

اصالة المعرفةاالنسانيةوتراثھا وھو، اإليزوتيريك، …قاله احد قبله، ال بل اإليزوتيريك يمثل مسار المعرفة الحق

والعجب أيًضا، … فال عجب إن أضحى اإليزوتيريك مصدًرا يستلھم منه الكثيرون ويعتمد على حقائقه العديدون…بامتياز

وخير دليلعلى ذلك، تكاثر الدراسات الجامعية … إن أصبح مرجًعا للكتّاب والمؤلفين والعلماء ولألجيال الحاضرة والقادمة

 –والتي اعتمدت في دراستھا المتعمقة علىعلوم اإليزوتيريك … مجاالت عدة، كالھندسة والطب واالدب، الخالعليا في 

  منشورات اصدقاء المعرفة البيضاء، بيروت، لبنان.. كمصدر استلھام واستنباط ألبحاثھا.

تتذوق … واطايب الزھر بالفعل، عندما تتطلع على مجموعة مؤلفاتاإليزوتيريك المتنوعةتشعر وكأنك في بستان ثمار

وتارة اخرى … فتارة تتذوق ادب الرواية، رھافة القصة، وشفافية الشعر الباطني والنثر البديع… وانت تنتشي بالشذا

وجميعھا ترقرق الفكر، وتحاكي القلب وتنبض في الوجدان. ألنھا تھدف الى … تتذوق االسرار االنسانية والكونية

يزوتيريك كما اختبره كثيرون، ھو علم الحياة وفن عيشھا. وھو يقدم تقنيات في كيفية التسامي باالنسان ليس إاّل.فاإل

حتى تتكشف األسرار التي حيّرت المفكرين ابد الدھر، وكل ذلك في تقنية ذاتية تطبيقية، … ازالة النقاب عن الغوامض

  …معھده باآلالف من لبنان وخارجهقاعدتھا السھل الممتنع في تبسيط.فمن ھنا تھافت طالب المعرفة لالنتساب الى 

لكن الغريب الغريب، ال بل المريب، أنَّه في اآلونة األخيرة تكاثرت ظاھرة انتحال مؤلفات اإليزوتيريك والسرقة األدبية 

بعدد ليس بقليل باقتباس وسرقة صفحات كثيرة وأجزاء كاملة من ” الوقاحة“منھا. إذ بلغت الجرأة، حتى ال نقول 

وحرفيًا، وحتى مما يتكلم به lebanon.org-www.esotericوتيريك ومن موقعه االلكتروني الرسميمؤلفات اإليز

  اإليزوتيريك شفاھة، ناسبين كل ما اقتطعوه واجتزؤوه ألنفسھم، معتقدين ان في ذلك حيلة تنطلي على العقول.

السرقة األدبية بآخرين الى اعتالء شاشات التلفزة مدعين بأنھم محاضرون ومعالجون بعلوم كما وصل كل من التحايل و

اإليزوتيريك، منتھكين بذلك اصول المعرفة واألمانة األخالقية بانتحالھم صفات وشخصيات مغايرة لواقعھم، ومشوھين 

الماس األسود ھو الذي يتمنى كثيرون وإنَّ …” إنَّ الحقيقة ھي التي تقلد“فصدق من قال … ومزورين بذلك الحقائق

  …اقتنائه

  الى المصدر الذي نھلوا منه.  طبًعا، ال ُيمنع االستشھاد من كتب اإليزوتيريك، شرط ان يشير اصحاب االستشھاد

األولى، في أن ينال صاحبھا قسطًا ال يستھان به من االنتقاد، وھذا ما يثبت في أغلب … إنَّ ضريبة الشھرة إثنان يٌقال

وھذا ما يعيدنا الى بدايات تأسيس علم اإليزوتيريك … ”أنَّ الشجرة المثمرة ھي التي ترشق بالحجارة”ألحيانا

في لبنان والعالم العربي، حيث صدم حينھا المنغلقين بواسع معرفته وشموليتھا، في حين انتشى به المنفتحون 

… نية، فصاحبھا يصبح عرضة للتقليد أو التزوير والتشويهأّما الثا… سيما المنفتحون على عالم الباطن االنساني… ذھنيًا

… والتشويه تشويًھا، واالنتحال انتحاالً …والزور زوًرا… لكن مھما حاول المنتحلون والمزورون والمشوھون يبقى الزيف زيًفا



نتھاك لألخالقيات مما يعرض الفاعل للمالحقة القانونية لما في ذلك من انتھاك لحقوق الملكية الفكرية،حتى ال نقول ا

ناھيكم عن … العامة وصواًل الى انتحال شخصية اخرى، وجميعھا مسلكيات خاطئة يعاقب عليھا القانون وبصرامة

 ليست سوى انعكاس تفتح الحكمةالعملية والصدق” نظافة داخلية”في حين أن المعرفةتتطلب… انتھاك أمانة المعرفة

  …صداقية لكل مريدوالصفاء والنقاءفي صاحبھا بھدف ايصالھا بم

إذ إن … أّما التزوير واالنتحال وانتھاك االمانات فال يعاقب عليھا فقط القانون األرضي فحسب، ال بل نظام الحياة ايًضا

داٌء ال يشفى وإن … فِعلھا في النفس، فِعل السرطان في الجسد… التحايل واالستخفاف بعقول اآلخرين سلبية

  …استشرس، قضى بصاحبه

س آخًرا، الفرق بين اإليزوتيريك وسائر المدارس الباطنية أنَّ اإليزوتيريك يرتكز على الخبرة والتطبيق وليس أخيًرا ولي

والفارق بين الطالب اإليزوتيريكي الحق وذلك المزيف أنَّ األول يتمتع بحكمة عملية في التصرف … النظريات والتنظير

وھل “مما يعيدنا الى القول المأثور  عرفته بين المجموعتتألق في منطق فكري المع قوي وشفاف، ال ُيستصعب م

  …”.يخفى القمر؟!!!

 - منشورات أصدقاء المعرفة البيضاء - وعلوم اإليزوتيريك… الحقيقة ھي التي تقلّد وتسرق“بالفعل، صدق من قال إنَّ 

  ….”لبنان، حقيقة ومعرفة أصيلة، ال بل مصدًرا يستلھم منه الكثيرون
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